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Mari, mijlocii şi mici
Nu ne-am mai aruncat ochii de ceva timp înspre topurile
autohtone, prin ”topuri” înţelegându-se acum mai mult numărul
de vizualizări pe internet. Apar aici atât solişti cu pseudonime
”misterioase” - Franny, Keo, Nicole Cherry, Selfie, Cardinale (nu,
nu este Claudia), Akcent, Aza, ADDA, Laola, Maxim - dar şi cu
prescurtări descifrabile ale prenumelor - Nico, Bibi, Andra, Delia,
Lucia, Mira, Sore, Lora, Lori (nu, nu este Loredana Groza), Lucia,
Mihail, Antonia, Corina (nu, nu Chiriac). Chiar este de mirare că
sunt cântăreţi care nu se ruşinează cu numele complet din buletin
- Ştefan Bănică, Denisa Moga, Mircea Eremia, Alexandra Stan,
Delia Rus, Jean Gavril, Andreea Olaru. Desigur, unii sunt déjà
vedete, alţii urcă treptat spre vârf, iar mulţi abia bat la porţile
afirmării. De aici şi titlul grupajului nostru de ”investigaţii”:
dar, aşa cum arătam, locul în ierarhie nu mai este dictat de
înzestrări muzicale, ci de numărul de accesări ale videoclipurilor
pe reţelele ”de socializare”….
Ştefan Bănică lansează single-ul & videoclipul „Să
zbor”, extras de pe albumul „Picat din lună”, apărut pe
piaţă în toamna anului trecut. Muzica şi versurile îi aparţin
(de fapt, el este compozitorul şi producătorul întregului
album, al 16-lea album de autor din cariera sa). Pe album se
află cântece de facturi diferite: rock’n’roll, balade pop-rock,
ritmuri de vals şi bossa nova. Ştefan Bănică susţine anual
două producţii muzicale de anvergură, de mare longevitate

în peisajul muzical românesc: concertul de Crăciun (16 ani
neîntrerupţi de existenţă) şi concertele din luna martie,
dedicate Zilei Femeii (care s-au desfăşurat pentru al 8-lea
an consecutiv).
Maxim revine cu o nouă componenţă şi un nou
single - Amar - în colaborare cu Laola. Totodată, grupul
Maxim prezintă un nou concept de liveshow, cu Iulian
Selea la voce, Adrian Istrate la chitară & voce, Alex Arsene
la baterie şi Andrei Bulf la chitară bass.
Mereu surprinzătoare, Delia revine cu un single
intitulat “Du-te-mă”. Piesa a fost compusă integral de
artistă şi produsă de Alex Cotoi, care a produs majoritatea
hiturilor Carla’s Dreams, dar şi single-ul anterior al Deliei
“Fata lu’ tata”. Solista a lansat la finele anului trecut “Fata
lu’ tata” (peste 18 milioane de viuzalizări) şi “Verde
Împărat” (peste 5 milioane de vizualizări).
După o colaborare inedită cu Zdob şi Zdub şi
rapperul Ligalize, Loredana revine cu un single solo,
“Îngeri”, videoclipul fiind regizat de Ionuţ Trandafir
(Trandafilm).
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Începutul verii a prins-o pe Andra în Londra, unde a
prezentat show-ul „Aievea” (cu 3 concerte SOLD OUT şi la
Sala Palatului, cu peste 12.000 de spectator). Andra a
adunat pe Arena O2 publicul român şi nu numai, pentru
două ore şi 30 de minute de momente live, invitaţi fiind
Liviu Teodorescu, Alex Velea şi What’s Up. Andra a luat
cu ea în Anglia şi un staff de peste 30 de persoane, precum
şi o trupă de dansatori cu multe coregrafii speciale. Andra
are o carieră muzicală de 17 ani şi a lansat până acum 13
albume, face parte din juriile emisiunilor Românii au talent
şi Vocea României Junior şi este unul din cei mai urmăriţi
artişti pe reţelele de socializare, având 3,48 milioane fani pe
Facebook, peste 1 milion pe Instagram şi 1.2 milioane de
abonaţi pe YouTube.
Nicole Cherry a ajuns în topul celor mai urmăriţi artişti de pe Instagram, având unul dintre puţinele conturi de
Instagram cu peste 1 milion de followers din România. Alte
performanţe din Social Media: contul ei de Facebook are
peste 1.300.000 de
like-uri, cel mai recent single, „Ceasul”,
are 14 milioane de vizualizări, colaborarea
cu Alama şi Pacha
Man pentru piesa
„S’agapao” a adunat
peste 1.5 milioane de
vizualizări. Cel mai
vizualizat videoclip
rămâne în continuare
„Se poartă vara”, lansat alaturi de Connect-R, clip care are 38.000.000 de vizualizări pe canalul de
YouTube al MediaPro Music. Nicole Cherry a sărbătorit recent 5 ani de carieră: peste 10 hituri lansate, peste
220.000.000 de vizualizări.
BiBi, care la doar 15 ani a adunat peste 50 de
milioane de vizualizări, revine cu ”Un pic, un pic”, compus
în studio-urile DeMoga de Theea Miculescu şi Andrei
Barbu. După single-ul “Ciocolata”, care se apropie de 40 de
milioane
de
vizualizări, solista a
fost recrutată de
Disney pentru a da
voce unuia dintre
personajele principale
din serialul Disney
“Star Darling”. BiBi
îşi menţine relaţia
specială cu fanii prin
intermediul vlogului,
canalul de Youtube al
artistei
depăşind
250.000 de abonaţi.
Cel mai recent sketch muzical al său - Salvaţi de clopoţel –
a depăşit 7 milioane de vizualizări în doar două luni de la
lansare.
După ce a lansat “Tango”, Antonia revine cu un
single tot în limba engleză, intitulat “Hotel Lounge”.
Producţia video a fost făcută de Loops Production, iar
special guest în videoclip este Alex Velea, iubitul Antoniei.
Antonia a lansat “Dor de tine” (peste 9 milioane de
vizualizări), “Iubirea mea” (peste 27 de milioane de
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vizualizări), “Amya” (peste 13 milioane de vizualizări), dar
şi două colaborări cu GGirls pentru “Milk and Honey” şi
“El Amor” cu Micke Moreno, un artist din Miami.
Akcent lansează “How Many Times”, a cincea piesă
inclusă pe noul EP Akcent, cu 6 piese. După un 2017 care a
inclus concerte în Bulgaria, Turcia, Azerbaijan, Tadjikistan,
Pakistan, Dubai şi Rusia, un turneu în SUA, colaborări
internaţionale sub egida Akcen şi o revenire la proiectul
solo, Adrian Sînă a revenit în studio pentru un nou material
discografic. El a lansat “De când te iubesc” în colaborare cu
Mihail Gheorghe, al doilea single din 2018 sub egida
proiectului solo, după “Un gram”. EP-ul este primul
material discografic după “Love The Show”, albumul
vizual lansat în 2016, cu hit-uri precum “Amor Gitana”,
“Push” şi “Serai”. Cu peste 3,5 milioane de fani în toată
lumea, piesele lansate de acesta atât solo, cât şi sub numele
Akcent au depăşit un miliard de vizualizări.
Adda a lansat „Mă doare inima”, cu un videoclip în
regia lui San. ADDA a lansat trei piese, „Desculţă”,
„Liniştea”, „Casa bântuită”, care împreună alcătuiesc cel

de-al treilea sezon al Stărilor. Canalul său de are peste 200
milioane de vizualizări. Muzica: Adda (Ada Alexandra
Rizea), Costin Dănăilă, Georgian Idriceanu, Ioan Nacu.
Versuri: Adda, C. Dănăilă, Diana Ghiţă, Mircea Niţu.
Delia Rus lansează ‘’Ochii la mine’’, în colaborare cu
rapperul Tranda. Piesa este scrisă de Delia Rus şi Tranda,
alături de Mădălin Roşioru, Florian Rus şi Bogdan Todor,
produsă de studio-urile DeMoga. În videoclipul regizat de
Criss Blaziny personajul principal
masculin
este
jucat de bloggerul
Otravă. Anul trecut Delia s-a alăturat proiectului
Iwonder, al fundaţiei
Ringier.
Producători: Bogdan Todor, Mădălin Roşioru @
DeMoga Music.
Muzica: B. Todor,
Florian Rus, M.
Roşioru,
Delia
Rus, Costin Trandafir (Tranda). Text: : Florian Rus, B.
Todor, Delia Rus, C. Trandafir.
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Roxana Cozma lansează single-ul şi videoclipul
„Acoperă-mi inima”. Tânăra originară din Constanţa a
filmat videoclipul pentru noul single la malul mării, iar
regizorul este Alex Ceauşu. Piesa este compusă de Gabriel

Băruţă şi Cristian Hip. Interpreta este câştigătoare a
premiului I la Mamaia Copiilor 2016, cu o piesă compusă de
Nicolae Caragia.
Sore lansează “Sărută-mă şi taci”. Videoclipul a fost
regizat de Ionuţ Trandafir, cu care a colaborat şi la clipul
piesei “Dintr-o mie de femei”. Sore a lansat hituri ca
“Different”, “Beautiful life”, “Dor să-ţi fie dor”, “Când
vremea e rea” sau “Noapte caldă” în duet cu Bere Gratis.
Single-ul “Dintr-o mie de femei” a depăşsit 3 milioane de

vizualizări pe YouTube, iar de curând a început o serie
inspiraţională de interviuri cool cu “Fete rebele” pe
propriul canal. „Sărută-mă şi taci” este compusă de Sore
împreună cu Smiley, Jean Gavril, Şerban Cazan şi Florin
Boka, în studiourile
HaHaHa Production.
După
succesul
Trilogiei ”Iubiri secrete”
şi al albumului „Despre
el”, Irina Rimes deschide „Trilogia II” cu
piesa „Beau”. Videoclipurile au fost realizate
de NGM Creative, în
conceptul lui Dan Floroiu şi a lui Bogdan
Păun.
Keo a lansat o
reinterpretare a şlagărului din anii ‘60, ‘’Lalele’’, pe canalul
de Youtube Roton Music. Cântecul original este compus de
Temistocle Popa, naşul său de botez, şi interpretat de Luigi
Ionescu. Iniţial realizat sub forma unui dans lent pentru un
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spectacol al Teatrului de Revistă ‘’Constantin Tănase‘’, sub
titlul ‘’Gagarin’’, a fost compus în cinstea primului om care
ajunsese în spaţiul cosmic. ”Această reinterpretare este un
omagiu adus naşului meu, Temistocle Popa, un om
minunat şi unul dintre cei mai de succes compozitori
români’’, a declarat Keo. El a debutat în 2005 cu piesa “Azi
vii, mâine pleci”, care a ajuns numărul 1 în MTV Top 20. A
fost urmată de hit-uri precum “Liber” , “În ochii tăi” şi
“Viaţă nouă” (feat. Puya), dar şi de un album în colaborare
cu Skizzo Skillz. În 2017, artistul a pus în scenă
“PianoMania”, un show unic în România, în cadrul căruia
Keo a reinterpretat la pian, acompaniat de formaţia sa, atât
hit-urile care l-au făcut cunoscut, cât şi cele mai frumoase
piese de dragoste ale anilor ‘60-’90, de la artişti precum The
Beatles, Queen, Prince, Elton John.
Nico lansează single-ul „Nebuni îndrăgostiţi”
compus de soţul său, Laurenţiu Matei, cu versuri scrise de
Cristina Stroe şi Claudiu Zamfira. Cât despre videoclip,

NICO a filmat la malul Mării Negre, iar regia este semnată
Silviu Mîndroc. Alături de solistă, în clip apare şi „o gaşcă
de nebuni îndrăgostiţi”.
Mihail şi “Who You Are” au fost desemnaţi
câştigătorii festivalului Top Of The Top Sopot. Transmis în
direct de televiziunea naţională poloneză, festivalul a fost
câştigat în anii trecuţi de nume precum Imany, Mattafix şi
Gabriella Cilmi, iar printre participanţii de anul acesta s-au
numărat Sunrise Avenue, Alexandra Stan ş Nico Santos.

Învingătorul a fost votat de telespectatori prin SMS,
concursul având o audienţă de peste 2 milioane de
persoane. “Who You Are” a petrecut 9 săptămâni pe locul
1 în topul Media Forest, fiind a cincea cea mai difuzată
piesă din 2017 şi este primul single în limba engleză al lui
Mihail, care a devenit cunoscut datorită hit-ului “Mă ucide
ea”, cu 68 de milioane de vizualizări.
„FRTHR” este noul single Lucia, primul de pe
viitorul album de studio. Muzică şi versuri – Lucia. Piesa a

fost produsă de Alexei Ţurcan (Travka), Robert Iulian (Next
Ex) şi Dan Georgescu (byron). Videoclipul a fost realizat de
BlueCat Studio .
8KO şi Alexandra Stan lansează “Ocean”, care
marchează debutul producătorului francez 8KO, fiind
compusă de Barata Gregory, Ansley Ford, Alexandra Stan,
Valentin Tulică, Gerald Blevin Mitchell şi Andrei Aurelian
Roşca.
Semifinalista concursului Vocea României, Diana
Brescan, originară din Republica Moldova, a înregistrat
noul single „Hey, Cowboy”, featuring Dorian Popa, piesa
fiind compusă de Marius Moga, Mădălin Roşioru, Florian
Rus şi Achi.
Fetele din grupul Selfie lansează single-ul
“Feelings”, piesă cu versuri în limba engleză cu acorduri
orientale. Videoclipul le prezintă pe cele trei, fiind regizat
de Silviu Mîndroc. Trupa Selfie a fost înfiinţată în 2014 şi
descoperită de Mihai Alexandru.
Dan CHIRIAC

Paul Surugiu-Fuego: „Nu sunt singur”
Pe coperta acestui foarte frumos, din toate punctele de vedere, album editat de casa Euromusic citim cum că
avem de-a face cu un “Album de autor Jolt Kerestely”, dar reputatul compozitor semnează doar 20, două din ele
instrumentale, din cele 21 de titluri, tocmai piesa titulară fiind scrisă de fiul său
Andrei! Acesta din urmă îşi înscrie numele şi la capitolele orchestraţii (unde
“titular” este însă George Natsis) şi mixaje. Talentatul Narcis Avădănei
(concept, promovare) semnează versurile la nu mai puţin de 16 cântece, fiind
la loc de cinste în cadrul cvartetului de aur care s-a implicat în realizarea
acestui proiect excepţional, toţi fiind prezentaţi pe larg în remarcabilul booklet.
Dar, fireşte, partea leului îi revine lui Paul Surugiu-Fuego, ajuns la o maturitate
interpretativă incredibilă, mai ales că sunt partituri extrem de dificile, de
solicitante vocal. Dovada: versiunea copleşitoare a celebrei piese “Copacul”.
La una din piese participă Corul de copii “Sunetul muzicii”, condus de
Cristina Manoliu. În toate concertele sale importante, protagonistul dă viaţă cu
fervoare unor melodii de pe acest album, cum ar fi “Iubirea noastră”, “Ştiu că
vei regreta”, “Nu sunt singur”, “Un artist”, aşa cum s-au petrecut lucrurile şi
la lansarea fastuoasă din Aula Palatului Cantacuzino.
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