
Liverpool. People\'s opening
iN FAŢA a 50.000 de oameni, weekend-ul trecut, Liverpool a devenit oficial noua Capitala Culturala
Europeana. Britanicii s-au gandit sa deschida Capitala Culturala a anului 2008 cu un spectacol de
acrobatie, efecte pirotehnice, concerte in aer liber si supervedete. Pana acum, aceleasi ingrediente
intalnite si la Sibiu in urma cu un an. Pana si numarul de spectatori care a asistat la acest eveniment –
50.000, este sensibil apropiat de numarul celor care au invadat Piata Mare in 31 decembrie 2006.
Ceremonia de deschidere a Liverpool 2008 a debutat cu evolutia unor acrobati suspendati deasupra pietei
principale din oras. Şi cum la Sibiu au cantat Phoenix, East 17 sau Smokie, iar vedetetele ceremoniei au
fost presedintele tarii, Traian Basescu si premierul Calin Popescu-Tariceanu, in Liverpool vedeta
ceremoniei nu a fost regina Marii Britanii, ci un personaj aproape la fel de celebru. Fostul membru al
trupei Beatles, Ringo Starr, originar din Liverpool, a aparut pe acoperisul St George\'s Hall, una dintre
cladirile emblematice ale orasului unde a sustinut un concert in aer liber. Starr a incheiat seara cu
interpretarea piesei " Liverpool 8 " ce da titlul celui mai recent album al sau, primul din 1974 incoace,
care va iesi pe piata in cateva zile. in total, 600 de persoane - corurile orasului, copii, dansatori, celebritati
- au fost implicati in ceea ce s-a numit " People\'s opening ", deschiderea pentru public a programului
capitala culturala europeana. Ringo Starr a continuat recitalul in noua capitala culturala si cu ocazia
premierei spectacolului musical - " Liverpool ", in care ia parte alaturi de Royal Liverpool Philharmonic
Orchestra. Un alt fost membru Beatles, Paul McCartney, va canta in evenimentul gigant Liverpool Sound
Concert de la stadionul Anfield, pe 1 iunie, in fata a peste 35.000 de persoane.
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