Concerte

ADOR –
concertul manifest al Loredanei
Pe 10 noiembrie Loredana va susţine la Sala Palatului
un mega show alături de trupa “Agurida” şi de invitaţii săi
speciali. “Ador” este o producţie manifest în care va fi
prezentată şi o parte importantă din viaţa şi cariera

Loredanei, cu momente şi întâmplări care au transformato în femeia, în vedeta de astăzi. Mai mult, va fi un concert
aniversar care celebrează 30 de ani de la lansarea albumului
“Bună seara, iubite!”
Loredana pregăteşte, pentru al şaptelea an
consecutiv, un show tematic inovator care va aduce în faţa
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spectatorilor o mulţime
de efecte speciale şi
tehnologii de ultima
oră.
“Ador” va marca
o carieră spectaculoasă,
precum cea a Loredanei,
de-a lungul căreia “a
evoluat, a inovat, a deschis
drumuri,
a
impus
standarde şi a stabilit
recorduri”. Este un
manifest despre a avea
curaj să mergi pe
drumul tău şi a-ţi urma
visurile, a-ţi fixa idealuri înalte şi a ajuta la schimbarea
mentalităţilor.
“Ador este despre iubire, despre emoţia de dincolo de
iubire, este despre a dărui şi a-ţi dori să laşi urme frumoase în
sufletul celor din jurul tău. Aşteptaţi-vă la o întâlnire cu oamenii
care înseamnă mult pentru mine, la ritmuri nebune, dar şi
profunde, la experienţe care ne vor purta pe toţi în magie, şi pe voi
spectatorii, dar şi pe noi, cei de pe scenă” – mărturiseşte
Loredana.
Copil-minune al muzicii uşoare româneşti, Loredana
a devenit în cele trei decenii de activitate un artist total: este
deopotrivă cântăreaţă, compozitoare, textieră, actriţă, jurat
în cea mai de succes producţie TV – “Vocea României”, om
de televiziune, scriitoare, fashion-icon şi o veritabilă
woman-show. Loredana şi-a demonstrat din plin talentul
prin muncă, printr-o asiduă dorinţă de autodepăşire, dar
mai ales cu patima unei îndrăgostite de publicul său, pe
care îl adoră şi care o adoră. Astfel, la fel ca în fiecare
toamnă, Loredana revine pentru al şaptelea an consecutiv
pe scena Sălii Palatului cu “un show despre evoluţie şi despre
ceea ce înseamnă a dărui, spectacolul este construit astfel încât
artista nu-şi va centra mesajul pe propria persoană, ci pe a le
dărui spectatorilor emoţiile experienţelor pe care le-a trăit, aşezate
într-un context (decoruri, costume de vis) care îi va transporta
direct în lumea sa”.
Oana GEORGESCU
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