Voltaj a decolat spre Viena

Delegaţia României la Eurovision 2015 a plecat spre capitala
Austriei luni, 11 mai. Înainte de îmbarcare, băieţii de la
Voltaj au declarat că sunt optimişti şi pregătiţi pentru
experienţa Eurovision, un eveniment special pentru orice
artist.
„Abia aşteptăm să trăim experienţa aceasta! Ne-am pregătit
foarte bine şi suntem gata de concurs. Sperăm ca staff-ul de
la Viena să pună în scenă ideile noastre aşa cum le-am
transmis, astfel încât show-ul să iasă cum ne-am dorit”, sunt
cuvintele cu care Călin Goia (Voltaj) porneşte spre cel mai
mare concurs muzical european al anului, Eurovision 2015.
Trupa Voltaj a decolat luni, 11 mai, de pe Aeroportul Henri
Coandă din Otopeni, alături de delegaţia TVR care îi
însoţeşte la Viena, coordonată de Liana Stanciu.
„Am ascultat toate cântecele şi la fiecare ascultare mai
descopăr câte ceva. Parcă mai mult ca oricând, în 2015 sunt
foarte multe piese foarte bune. Ceea ce ne va evidenţia va fi
felul în care cântăm, emoţia transmisă de Călin şi percepţia
publicului. Ionuţ, copilul din videoclipul piesei De la
capăt, va fi împreună cu părinţii lui la Viena, la finala

Eurovision 2015. Tocmai pentru a arăta lumii că pentru asta
luptăm: familii frumoase, împreună, unite. Alături de el şi
de Voltaj, TVR duce la Viena mesajul unei generaţii”, a
declarat Liana Stanciu, şeful delegaţiei României la
Eurovision.
La rândul său, Iuliana Marciuc, producătorul proiectului din
partea TVR, crede în puterea mesajului piesei De la capăt:
„Plec la Viena împreună cu echipa TVR. Suntem încrezători şi
optimişti. Avem piesa cu cel mai impresionant mesaj. Prin
show-ul pe care l-am pregătit împreună cu organizatorii fazei
internaţionale a concursului, sperăm ca acest mesaj să fie
înţeles de toată Europa. Cred în Voltaj. Ştiam că sunt
talentaţi, dar în această perioadă de pregătire am constatat
că sunt şi adevăraţi profesionişti”.
Calificată în urma selecţiei naţionale din 8 martie, trupa
Voltaj, va urca pe scena Eurovision Song Contest 2015 pe 19
mai, în prima semifinală a competiţiei, având numărul 15 de
intrare în concurs. Alături de artiştii români, în prima
semifinală participă: Grecia, Macedonia, Estonia, Olanda,
Republica Moldova, Finlanda, Belgia, Armenia, Serbia,
Danemarca, Belarus, Rusia, Albania, Georgia şi Ungaria. Voltaj
va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2015, la
Viena (Austria), cu piesa De la capăt.
Semifinalele şi finala Eurovision, din 19 şi 21, respectiv 23
mai, vor putea fi urmărite la TVR 1, TVR HD şi TVR
Internaţional, precum şi online, pe TVR+.
Pentru sprijinul acordat în organizarea concursului Eurovision
2015, TVR mulţumeşte partenerilor săi: ICR, TAROM, Brioche
Dorée, DB Schenker, Marbona, Update Advertising, Compania
Transilvană de Tipar, Peek&Cloppenburg, Fabrica de Steaguri,
Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Catena.

DEMENȚIAL! Nelson Mondialu sa filmat pe WC, parodiind un
viral video care circulă pe
internet! (VIDEO)

Nelson Mondialu a publicat o înregistrare video pe contul său
de Facebook, în care parodiază un viral video care a făcut
furori pe internet. În înregistrarea video de 3 minute, în
care Nelson Mondialu spune că a vrut să-și facă o poză, dar a
apăsat butonul de filmare de pe telefon, chiar în timp ce era
pe WC, el spune că nu se strâmbă la privitori, ci… ”se
îndeasă”.
”Cel mai bine te simți pe WC, chiar dacă ești filmat!”, spune
haiosul clujean.

Postare de Nelson Pop.

I`m the Trip: Vrem un 2015 in
aceiasi linie ascendenta.
I`m the Trip este o trupă de
rock alternativ din Sibiu care a
câștigat
mulți
fani
în
Transilvania în ultimii doi ani.
News Cluj vă redă un interviu realizat de DISPERSIE#Răspândim
Idei despre formație, planuri de viitor și stiluri muzicale
abordate.
DISPERSIE: Care e istoria trupei ? Cateva cuvinte despre
membrii sai ?
I`m the Trip: Ne-am infiintat in mai 2012
si am urcat pe scena in decembrie acelasi
an. Eram 3 membrii la inceput. In 2013 am
concertat doar in Sibiu, ne-am schimbat
tobaru iar la inceputul lui 2014 am
inceput in formula de 4 in care suntem si
azi. Am cantat in deschidere la formatii
importante si foarte diverse din punct de
vedere al stilului abordat de la Infected
Rain sau Ska-nk la Billy Idol si Coma. Am
cantat atat in baruri cat si pe scene
mari, cautand in permanenta sa imbunatatim
ceea ce facem. Astazi continuam toate astea.
DISPERSIE: Ce stil abordati. Ce formatii consacrate aveti ca
model ?

I`m the Trip: Cantam rock alternativ si avem influente din
desert rock, rockabilly, surf rock, funk si blues. Nu avem
modele avem influente Josh Homme, Mike Patton, Elvis Presley.
DISPERSIE: Cum caracterizati “piata” de rock alternativ din
Sibiu ? Comparand-o cu cea din Bucresti / Cluj / Timisoara.
I`m the Trip: Totul este la
inceput. Apar formatii noi si se
reinventeaza formatii vechi dar
totul e actual, la inceput.
Credem ca rock-ul alternativ va
fi tot timpul la inceput pentru
ca daca ar fi matur ar fi un
curent din rock-ul clasic.

DISPERSIE: Aveti in componenta trupei o domnisoara foarte
draguta. Destul de rar intalnit in Romania. Cum reactioneaza
fanii ?
I`m the Trip: Nu intelegem intrebarea. Ne vedem de muzica si
mai putin de ce are fiecare intre picioare. Sper ca ti-am
raspuns la intrebare.
DISPERSIE: Planuri de viitor ?
I`m the Trip: Vrem un 2015 in aceiasi linie ascendenta. Ne
pregatim de lansarea unui videoclip si vrem cat mai multe
concerte si inspiratie pentru primul album.
Sursă photo: I`m the Trip FB

DJ Hefe/COMA: „Entuziasmul
este același ca și la început
Rep: Salut! Spuneţi-mi vă rog cum
a luat naștere trupa Coma şi mai
ales de unde a venit ideea acestui
nume.

Coma a luat naștere în anul 2000 dupa ce câțiva membrii din
trupele Daft Allison și Skaburger și-au unit forțele pentru a
pune pe picioare Coma iar legat de nume…la începutul anilor
2000 a luat ființă în București clubul Fire – un club tare
drag nouă având în vedere că pe culoarele și în sălile acelui
club am crescut și ne-am împrietenit. Eu sunt bun prieten cu
cei care și-au deschis clubul și în timp ce ei căutau atunci
un nume pentru club eu le-am propus să se numească Coma Club…
însă nu au rezonat cu el (și bine au făcut) așa că l-am luat
pentru noi și am dat numele trupei.
Rep: Ce se mai întamplă cu trupa Coma? Care sunt planurile
voastre de viitor și pe când un nou album?
Facem muzică, cântăm cât de mult se poate, pe unde se poate și
sperăm să dăm drumul la câteva piese noi cât de curand. Stay
tuned… pe facebook anunțăm toate noutățile!
Rep: După aproximativ 14 ani de muzică bună și fani dedicați
cum credeți că ați evoluat ca trupă și ca muzicieni?

Entuziasmul este același ca și la început și probabil asta
este ceea ce ne face să mergem înainte. La fel și sprijinul și
dedicația fanilor noștri care ne-au fost tot timpul aproape și
ne-au dat aripi să mergem înainte. Cred că meritul principal
că există Coma în 2014 este în mare mare parte al lor. Oameni
care vin să ne vadă și ne sustin la concerte, care poartă cu
mandrie tricourile noaste. Este minunat să vezi copii la
concerte care atunci când a apărut primul nostru album aveau 2
sau 3 ani..haha..este bine și cred ca o formație poate să zică
că a reușit atunci când muzica ei ajunge și rezonează cu mai
multe generații…Noi vreau să cred că ne-am făcut corect și
cinstit treaba. Și alt lucru foarte frumos este ca după atâția
ani nu ne mai certăm atâta între noi, am îmbătrânit înțelept
(haha) și suntem foarte buni prieteni.
Rep: Cum e publicul din 2014 față de cel din 2000?
Chiar vorbeam zilele astea cu un prieten și îi împărtășeam că
din punctul meu de vedere anul 2014 a fost cel mai bun pentru
Coma. Din toate punctele de vedere inclusiv cel al
publicului…Copii aștia încet încet reușesc să se prindă despre
ce este vorba și să nu mai accepte la infinit ce li se bagă pe
gât forțat de radio și TV. Încep și ei să caute lucruri
interesante și refuză să se lase ghidați și influentați de
mass media muzicală de la noi care știm cu toții ce promovează
pe motiv de „asta cere publicul”…dar…culmea e ca publicul nu
prea mai cere asta….Doamne ajută!
Rep: Aţi cântat în deschiderea câtorva concerte ale unor trupe
internaționale: Sepultura, Soulfly, Deftones şi Theraphy. Care
a fost cel mai important dintre acestea și ce amintiri
„ciudate” aveți legate de acea ocazie?
Toate concertele au fost importante pentru noi. Faptul că am
cântat cu cei datorită cărora suntem și noi o trupă nu poate
decât să ne facă să ne simțim mândri. Sentimentul este unic să
cânți pe scenă cu aceeași oameni pe care ai vedeam în reviste,
îi aveam în afișe la capul patului sau pe ipod, cd-uri și

vinyluri. Pare ireal, pare că oamenii aceia sunt de neatins,
că vin de pe alta planeta și totuși într-un fel ciudat i-am
putut atinge, au vorbit cu noi și ne-am dat în final seama că
și ei sunt la fel ca și noi…niște oameni pasionați de muzica
asta minunată. Un moment foarte important pentru noi este că
pe albumul Nerostitele îl avem invitat pe o piesa pe basistul
trupei Faith no more”Billy Gould”, o trupă pe care o iubim
extrem de mult!
Rep: Sunteți mulțumiți de ceea ce ați realizat până acum?
Suntem multumiți, mândri și bucuroși, apreciem fiecare moment
al acestei calatorii!
sursă interviu: DISPERSIE.ro

FOTO - Marii câștigători
Media Music Awards 2014!

Cei mai în vogă artiști ai momentului, dar și legende ale

muzicii din România, au fost aseară prezenți la Media Music
Awards, cea mai mare gală de premii din industria muzicală
românească.
Preț de patru ore, timp în care desfășurătorul a fost
respectat la minut, cu o precizie de ceas elvețian, artiștii
au cântat live pe o scenă impozantă, umplută de ecrane LED
imense, jocuri spectaculoase de lumini, lasere, artificii și
lansatoare de flăcări.
Gala a fost urmărită de peste 40.000 de oameni prezenți în
Piața Mare, o audiență record.
Ceremonia Green Carpet
Media Music Awards a debutat cu ceremonia Green Carpet.
Artiștii și-au făcut apariția pe covorul verde, devenit brand
al evenimentului, coborând din limuzine, acordând autografe
fanilor și purtând ținute elegante sau vestimentații de scenă.
În fața fotografilor și a echipelor de televiziune au sosit
Adrian Sînă, prezentatorul show-ului, alături de partenera
lui, Anca Serea și de băiețelul lor, Noah, Sore, coprezentatoarea evenimentului, într-o rochie albă diafană,
Corina, într-o costumație de scenă excentrică, Antonia,
purtând o rochie galbenă ce i-a pus în evidență sarcina,
Andra, Delia, Elena Gheorghe, într-o rochie superbă tip
sirenă, What’s Up, alături de întreaga echipă dar și de o …
oaie, DJ Wanda, Paula Chirilă, Corina Caragea, Magda
Pălimariu, Alina Eremia, Amna, AMI, Ruby, Puya, DJ Sava și
Raluka, Deepcentral, Nicole Cherry, Oana Radu, Mandinga,
Connect-R, Holograf, Lidia Buble, Maxim, Vunk, 3 Sud Est.
Show-ul
Media Music Awards
generație atât în
cât și jocurile
sincronizate prin

2014 a beneficiat de tehnologie de ultimă
ceea ce privește aparatura de sonorizare,
de lumini și lasere, programate și
calculator, precum și efecte pirotehnice

senzaționale.
Artiștii au cântat live, spectacolul derulându-se impecabil,
conform desfășurătorului, la secundă.
Cei peste 40.000 de oameni prezenți în Piața Mare a Sibiului
au creat o atmosferă magică, aplaudând și cântând alături de
artiștii de pe scenă.
La Media Music Awards au cântat live în această ordine: Alina
Eremia, Nicole Cherry, Sore, Amna și Adda, 3 Sud Est, Dj Sava
și Raluka, Oana Radu (feat. Dr. Mako și Edi), Lidia Buble,
Deepcentral, Fly Project, Cargo, Akcent, Scandalos Music
(Puya, Doddy, Vescan, Alina, Melina), Delia (feat. Uddi),
Faydee, Elena Gheorghe, VUNK, Corina, Maxim, Okapi Sound
(Grasu XXL, Guess Who, Maximilian, Tranda, Ami, Sore),
Holograf, Connect-R, Mandinga, Andra (feat. Liviu Teodorescu),
What’s Up.
Trofeele Media Music Awards 2014
Trofeele

Media

Music

Awards

au

fost

acordate,

în

mod

transparent, artistilor care au avut, în ultimele 12 luni,
cele mai difuzate piese la radio si TV, pe baza statisticilor
Media Forest.
“Fans Like Award” și “Best Fan” au fost singurele categorii de
la Media Music Awards la care publicul poate vota.
Best Hip-Hop: Grasu feat. Ami – „Deja Vu”
Best New Artist: Maxim
Best Rock: VUNK feat. Andra – „Numai la doi”
Best International: Pharrell Williams
Best Featuring: Grasu XXL feat. AMI – „Deja Vu”
Best Group: Holograf

Best Pop: Smiley – Acasă
Premiul de Excelență: Cargo
Best Video: DJ Sava feat. Raluka – „Aroma”
Fans Like Award: Andra
Best Label: Cat Music
Media Forest Award: What’s Up – “Taxi”
MTV Award – Marius Moga
Best Youtube: Grasu XXL feat. AMI – „Deja Vu”
Fastest Climber: What’s Up – “Taxi”
Best Male: Smiley
Best Female: Andra
Best Dance: DJ Sava feat. Raluka – Aroma
Best Song: Smiley – Acasă
Best Comeback: 3 Sud Est
Pro FM Award: Grasu XXL feat. AMI
Întreg show-ul va fi transmis în curând de MTV România.
Media Music Awards 2014 powered by Media Forest este un
eveniment recomandat de Pro FM și prezentat de MTV, finanțat
de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.
Sursa: SibiuNews.net
Postare de SibiuNews.

Madonna
i-a
spus
"adio"
iubitului ei cu 30 de ani mai
tânăr

Madonna (56 de ani) a confirmat zilele trecute că s-a
despărţit de mult mai tânărul ei iubit, coregraful olandez
Timor Steffens (foto, 26 de ani).
Totul s-a întâmplat în timpul vacanţei în Europa, în care
artista se afla alături Timor, de copiii ei şi de mai mulţi
prieteni, pentru a-şi sărbători ziua de naştere.
Cu doar câteva zile înainte de aniversare, Madonna şi Timor sau certat, iar diva i-a spus să-şi ia bagajul şi să plece. Cei
doi formau un cuplu de la începutul anului.

Shakira i-a dat o veste
importantă lui Gerard Pique:
Viața lor se va schimba din
nou!

Gerard Pique a aflat recent că va deveni din nou tată.
Fotbalistul Barcelonei a aflat și ce sex va avea cel de-al
doilea său copil: va fi tot un băiat.
Astfel, Shakira și Pique îi vor dărui un frățior lui Milan,
primul lor copil. Noul membru al familiei catalane e așteptat
să vină pe lume la începutul anului viitor.
Primul lor copil, Milan, s-a născut tot la început de an, pe
22 Ianuarie 2013.

