Flash
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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