
Concert spectaculos, Johann Strauss Ensemble
Spectacolul senzational sustinut de orchestra Johann Strauss in Sala Thalia din Sibiu a incantat toti
spectatorii, plecati cu zambetul pe buze dupa reprezentatia exceptionala a dirijorului Russel McGregor si
a orchestrei sale vieneze. Spectacolul gazduit de Sala Thalia s-a bucurat de prezenta multor personalitati
din viata orasului. Primarul Sibiului, Klaus Johannis, impreuna cu sotia, cei doi viceprimari ai orasului,
Astrid Fodor si Virgil Popa impreuna cu familiile, avocatul Dorin Suciu, doamna Carabulea sunt doar
cativa dintre cei mai cunoscuti sibieni care au trecut pragul salii pentru un concert de exceptie. Iar
orchestra nu a dezamagit nicio secunda. Desi sunt in Sibiu pentru a patra oara, iar majoritatea
spectatorilor nu erau la prima reprezentatie, austriecii au venit cu un spectacol complet nou fata de datile
precedente. Cu piese noi, cu momente umoristice extrem de potrivite ambiantei create prin muzica.
Inclusiv momentul cantecului nicovalei, izbita cu patos de Russell McGregor, a smuls zambete si ropote
de aplauze din sala. 
  Dar cel mai emotionant moment al serii a fost cel in care Gabriel Radu Bogdan, elev in clasa a X-a la
Liceul de Arta din Sibiu a urcat pe scena si a interpretat o bucata dintr-un concert de Bach acompaniat de
una dintre cele mai apreciate orchestre din Romania. 
  Gabriel a fost ales de Fundatia Con-A, compania Hora din Reghin si de ziarul Turnul Sfatului pentru a
primi cadou de Craciun o vioara, nou-nouta, cu care sa poata sa devina violonistul care poate fi. Si in
ciuda emotiilor imense, momentul a fost perfect, interpretarea fara de greseala iar recunostinta salii pe
masura. Ansamblul Johann Strauss este pentru a patra oara in Romania.
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