
In Piata Mica s-a cantat la Festivalul Imagine Romania 2011
Targul Olarilor nu a fost singurul eveniment care i-a scos din case pe sibieni in sfarsitul de saptamana,
pentru ca de vineri pana duminica, in Piata Mica s-au cantat mai multe genuri de muzica. Zece trupe si
solisti, cinci vineri si cinci sambata, si-au aratat talentul in semifinala Festivalului IMAGINE Romania
2011, urmand provocarea lansata de organizatori, "Dare to imagine!". Mute, GEC Jazz Trio, sibianul
Alex Petre, Blue Pulse, Sketch, Quantiq, Paradox, Sorin Filimon, Kinethics si Magnum Opus au fost
semifinalistii care au cantat in fata sibienilor in perioada 2-3 septembrie, pentru ca duminica, 4
septembrie cei mai buni sa apara in finala festivalului
  
  La sfarsitul saptamanii trecute ceramica, oalele si obiectele din lut din Piata Mare s-au imbinat cu
bijuteriile, "vechiturile" si produsele din argint sau arama din Piata Mica, totul pe fundalul unui
festival care incearca sa transpuna in realitate visurile de afirmare ale unor trupe si tineri solisti din
Romania. Tocmai din acest motiv, scena amplasata in fata Casei Artelor a atras ca un magnet un numar
mare de privitori si ascultatori pe toata perioada desfasurarii evenimentului, din cele zece trupe, cate au
luat startul semifinalei, in finala ramanand doar patru. 
  
  Mute, Blue Pulse, GEC Jazz Trio si Sketch au fost cei care si-au expus talentul in fata publicului
duminica seara, cei mai buni dintre cei mai buni dovedindu-se a fi cei de la Mute. Daca Mute a ocupat
prima pozitie a clasamentului, pe cea de-a doua s-au situat membrii trupei GEC Jazz Trio, Blue Pulse
ajungand pe locul trei. La randul sau, trupa Sketch a fost pe cea de-a patra treapta a clasamentului. 
  
  Recitalurile oferite de concurentii Festivalului Imagine Romania 2011 nu au constituit singurele
manifestari ale evenimentului care a "facut muzica" pentru ca alaturi de concurenti, pe aceeasi scena au
urcat in fiecare seara a festivalului trupe si interpreti din Romania si strainatate. Mai mult, cei care au
indraznit sa-si imagineze, au putut lua parte la jam session-uri desfasurate la Oldies Pub. Astfel,
evenimentul i-a mai adus la Sibiu pe cei de la: X-plod, Blackbird din Belgia, Flavius Hosu, Duo Sonja
&Erna din Croatia, Dan Byron, Florin Barbu, Paradigma, Comic Funktion, Alina Eremia, Madame's Tout
Le Monde din Belgia si Patriark din Suedia.
  
  Mute, castigatorii Festivalului Imagine Romania 2011, ne vor reprezenta tara la festivalul Imagine
International, care se desfasoara anul viitor in Romania si care ii va aduce in tara pe toti castigatorii
Imagine din lume.
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