
Ce au facut - atunci cand nu au cantat - vedetele anilor \'90?
Va mai amintiti melodiile dansante din discotecile Roman esti ale anilor 1990 - 2000? Formatiile in
voga, ca Ro-mania, care aducea folclorul pe alte ritmuri sau Class, care aducea cu ABBA? Adolescentii
acelor vremuri sigur nu au uitat "Banii si fetele " baietilor de la Valahia sau "Inima te cheama ", cantata
de AS XX. Şi cine nu a lacrimat pe muzica baietilor de la Body and Soul inseamna ca a avut o tinerete
trista. Formatiile in voga de atunci au facut furori la un concert care a avut loc la Sibiu. Şi s-au reunit.
Pentru prima data dupa mai bine de 10 ani, Mihai Traistariu a cantat cu Dorin Topala. Acum comandant
de nava, Dorin a rupt din nou inimile fetelor... si ale celor care ascultau atunci Valahia, dar si ale celor
care l-au auzit si vazut acum prima data, chiar daca de 11 ani si-a taiat si pletele care l-au facut celebru. 
  
  Ce au facut ei de cand nu i-am mai vazut? Unii au devenit comandanti de nava. Altii sunt voluntari la
Ambulanta. Altii canta, doar ca nu au mai simtit nevoia sa intre in batalia nebuna a pietei muzicale. 
  
  Class revine
  
  "Adu-i doina ", "Te visez mereu ", melodiile pe care dansau majoritatea celor care prin anii ‘90 spre
2000 prin discoteci au fost cantate din nou la Sibiu. Desi nu mai sunt patru, cum erau atunci, formatia
Class revine in actualitate. Au scos o noua piesa care a fost deja lansata la radio. Prima data pe scena,
melodia a fost cantata la Sibiu si oamenii au fost incantati. De ce au disparut atatia ani? Mihaela, blonda
trupei si, de altfel, singura fata care a ramas in trupa, spune ca formatia nu s-a destramat niciodata, dar cei
trei ramasi nu au mai simtit nevoia sa se avante in "nebunia " care a cuprins piata muzicala. "Acum doua
luni am scos o piesa, se numeste Brigada. E pe radio. Suntem in continuare impreuna. Noi nu ne-am
despartit. Noi am cantat de-a lungul timpului, nu ne-am reunit doar acum. Nu am mai scos piese, ne-am
relaxat, ne-am vazut fiecare de niste business-uri adiacente, tot legate de muzica, de evenimente, de
studio. Ne bucuram pentru invitatie. Ideea mi se pare foarte frumoasa. Vad ca in ultima vreme, curentul
acesta al anilor ‘90 incepe sa ia amploare ", a spus Mihaela. 
  
  Astazi, de exemplu, se bucura foarte mult sa auda ca la radio e in mare voga melodia "Mare albastra ", a
lui Daniel Iordachioaie, care a fost remixata. 
  
  Disparitia de pe piata o explica astfel: "Nu a fost lipsa de inspiratie. Pur si simplu nu am mai lucrat. in
momentul in care am intrat in studio si am facut o piesa, atunci am scos-o. Nu am mai simtit nevoia sa
intram in batalia asta nebuna care e in momentul acesta, de a scoate piesa dupa piesa, sa te zbati, sa fii la
radio, sa ai vizualizari ", a mai spus Mihaela. 
  
  Ro-mania, pe Ambulanta
  
  De-a lungul timpului, formula Ro-mania s-a tot schimbat. Mircea a ramas. Spune, insa, ca cei din
Ro-mania nu sunt oamenii care sa se bata pentru vizualizari pe youtube sau sa se "prostitueze " pentru a
fi difuzati. "Ne difuzezi, bine! Daca nu, e optiunea fiecaruia. Muzica e facuta pentru oamenii care vor sa o
asculte. Cine nu vrea sa asculte, inchide radioul sau nu downloadeaza piesa, ca mai nou asa e. Vanzarile
sunt la pamant ", spune Mircea.
  
  Ionut, care a venit in trupa in 2006 e mandru de ceea ce face cand nu canta. Salveaza vieti, facand garzi
voluntare pe Ambulanta de resuscitare. "Cand nu sunt pe scena imi permit sa fiu voluntar si sunt mandru
de asta. La Ambulanta fac voluntariat. Sunt voluntar pe Ambulanta de resuscitare, categoria C.  - asa se
numeste programul si mie imi e foarte drag sa fiu parte din el. Daca am sti cat mai multi sa acordam
primul ajutor, poate ar fi mult mai putine persoane care mor. Creierul dupa 7 minute isi pierde functiile ",
a spus Ionut Andrasi, membru Ro-mania. Crede ca la cat de mici sunt salariile, si personalul de la
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Ambulanta face, cel putin pe jumatate, voluntariat.
  
  Traistariu explica de ce nu mai e Valahia
  
  "Banii si fetele " sau "Banana ", melodie la care tineretul de altadata se rusina, au fost cantate de miile
de voci care i-au ascultat pe Mihai Traistariu si pe comandantul de nava Dorin Topala, dupa 10 ani de
cand nu au mai cantat live pe o scena. "Ma bucur sa vad atatia colegi dragi. Eu cu Dorin suntem prieteni
buni, nu ne-am certat deloc. A fost doar o dorinta de-a mea sa imi valorific vocea mai bine si sa nu mai
depind de cineva, sa imi fac singur programul, sa nu ma mai cert de la bani, de la haine, de la mancare si
de la alte lucruri, ca asa se intampla in trupe: gasesti orice pretext numai sa te certi. Am considerat ca pot
incerca singur si asa am ajuns la varianta aceasta. Dorin e ofiter de marina acum, mai nou e comandant, e
pe vapoare tot timpul, are familie si doi copii ", a spus Traistariu. 
  
  "Am terminat Academia Navala in 2001, in 2003 ne-am despartit. Eu sunt constantean si traiesc intr-un
mediu de navigatori, un mediu in care a fi comandant sau a ajunge comandant e telul suprem. Mi-am
dorit de mic sa fiu comandant. Doar adjunct, dar peste vreo cinci ani sper sa fiu comandant. Sunt
specializat pe produse petroliere, tancuri petroliere. Am calatorit cam peste tot in lume, ma refer la
porturile mari, pentru ca merg pe vapoare mari de peste 150 de metri lungime si nu mai cant de 11 ani,
din 2003. Vreau sa le insuflu copiilor mei ca poti face si scoala si poti si canta in acelasi timp. Nu as dori
ca fiica-mea cea mare, care crede ca e o mare cantareata, sa imi spuna pe la 16 ani ca s-a plictisit de
scoala pentru ca s-a indragostiti de Mickey si impreuna vor sa faca o formatie ", a spus Dorin Topala, care
a marturisit si ca a fost coleg la scoala cu Costi Ionita si impreuna, inainte de a ajunge sa formeze
Valahia, au cantat in trupa liceului. 
  
  Body and Soul reinvie
  
  Body and Soul canta acum si cu fete. Din 1998 formula s-a tot schimbat, mai ales ca acum e si o fata
care canta la vioara. Aceasta este formula prezentata la Sibiu si in 2 septembrie, trupa va avea si un fel de
"reinviere ". "Am inceput in formula de 4 in 1998. in 2003 unul a renuntat. Cei care am ramas am
continuat pana in 2009, cand valul s-a schimbat si ne-am oprit. Reincepem acum sa facem piese. Am ales
una pe care o vom lansa in 2 septembrie. "Arde-o tot " se numeste. E un clip greu de inteles. Avem un
regizor care face filme pentru Cannes, Mircea Ibadof ", au povestit cei din trupa Body and Soul. 
  
  Concertul "Reuniunea trupelor " a propus o calatorie in timp, intr-un trecut nu tocmai indepartat, prin
lumea muzicii din anii 2000. Show-ul, un fel de turneu al amintirilor, a reunit, la Sibiu, in Piata Mare, o
parte a celor mai de succes trupe din acea perioada. Evenimentul a imbinat trecutul cu prezentul, prin
alaturarea unor piese ale decadei anterioare cu o sonorizare de ultim[ generatie, lumini impresionante,
lasere si alte efecte speciale.
  
  Au cantat la Sibiu AS XX, Valahia, Class, Body& Soul si Ro-mania.

Cuvinte cheie: piata mare  romanesti  concert  vanzari  mircea  ispa  film  radio  ambulanta  muzica  rent
youtube  andra  filme  itm  live  anes  ilie  disco  anc  sonorizare  laser  folclor  downloadeaza  lumini
oina  ascultat  persoane  mickey  cal  calatorie
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/piata+mare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/romanesti
https://www.sibiul.ro/cauta/1/concert
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vanzari
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mircea
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/disco
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/sonorizare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/laser
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/calatorie

