
<b>Premiile MTV vor fi la Sibiu</b>
In decurs de sapte zile, la Sibiu, sunt asteptati aproape 30.000 de tineri ai generatiei MTV. Pentru prima
oara, premiile MTV vin, in iunie, la Sibiu, intr-un eveniment in cadrul Capitalei Culturale. Cei mai tari
DJ din tara vor fi premiati intr-o transmisie live din Piata Mare care va dura peste cinci ore. Alti 20 de
DJ din tara si strainatate vor intretine atmosfera si pe cei 10.000 de oameni pe care ii asteapta
organzatorii. La o saptamana dupa, pe 15 iunie, Piata Mare va fi ocupata de nume grele ale rockului
european.
  
  Mii de wati, un zid de boxe, ecrane LED de 80 de metri patrati, cei mai buni DJ de pe la noi si din
strainatate si zece mii de oameni care vor dansa pe ritmurile muzicii lor live vor da tonul petrecerii la
inceput de vara in Piata Mare. La solicitarea reprezentantilor MTV, cel mai cunoscut post TV de muzica
pentru tineri din toata lumea, in 7 iunie in Piata Mare se vor decerna premiile pentru cei mai buni DJ de
anul trecut. MTV DJ Awards se va desfasura sub titulatura Capitalei Culturale Europene.  "In cadrul
Capitalei Culturale trebuie sa se intample cat mai multe evenimente. Cultura trebuie inteleasa in sensul
larg al cuvantului si muzica house sau de club este o forma de cultura" , ne-a declarat Oana Ionita, ofiter
de presa in cadrul Biroului de Coordonare Sibiu 2007.
  La o saptamana dupa premiile MTV, Piata Mare va fi ocupata de peste 15.000 de fani ai trupelor My
Dying Bride, The Gathering, Anathema, Haggard si Tarot. Pe langa acestea, alte doua nume mari sunt in
negocieri pentru un concert la Sibiu.
  Reprezentantii MTV Romania, organizatorii evenimentului, promit la Sibiu un eveniment de mare
anvergura. Pana la sfarsitul acestei saptamani vor stabili si care sunt numele mari ale DJ-lor care vor veni
la Sibiu, premiile MTV fiind deocamdata in stadiul de pregatire. Cert este ca inainte de inceperea
decernarii propriu-zise vor exista " worm up"  pary-uri in mai multe orase din tara si la Sibiu, iar Gala va
incepe in Piata Mare la ora 18:00. Dupa ce atmosfera se va incinge, odata cu lasarea serii, MTV DJ
Awards va fi transmis live de catre postul MTV pana tarziu in noapte. Si dupa incetarea transmisiei live
petrecerea din Piata Mare va continua in Sibiu. Premiile se vor acorda pentru 12 categorii, printre care cel
mai bun DJ, cel mai bun DJ  de hip - hop sau cel mai bun nou DJ. Pe langa boxele si platanele DJ-lor
organizatorii vor mai aduce la Sibiu si ecrane LED care insumeaza o suprafata de 80 de metri patrati, cea
mai mare instalatie de gen care a ajuns vreodata in Sibiu, la care se adauga ecrane pentru retroproiectii,
jocuri de lasere, lumini si focuri de artificii. " Am vrut sa organizam premiile MTV la Sibiu pentru ca este
capitala culturala a Europei. Muzica house si de club este tot cultura. Nu trebuie sa vorbim doar despre
spectacole de teatru si expozitii" , ne-a declarat Giovanni Francesco, directorul muzical al MTV
Romania. 
  
  Preturi bune pentru ARTmania
  
  Biletele pentru festivalul ARTmania, care se va desfasura intre 15 si 17 iunie, au un pret special, insa
numai daca le cumparati pana la 1 iunie. Cei care se vor grabi vor putea achizitiona un bilet pentru 15
iunie la pretul de 85 lei, iar pentru 16 iunie la 75 lei. Tichetele pentru intregul festival vor costa 120 lei.
Biletele vor fi puse la vanzare din luna aprilie, in reteaua Diverta, la Magazinul Muzica, dar si pe site-ul
Bilete.ro. Printre formatiile invitate la festival se numara My Dying Bride, The Gathering, Anathema,
Haggard si Tarot. Organizatorii mentin inca misterul asupra celor doua formatii care vor fi capul de afis
al festivalului. " Pe langa formatiile anuntate deja, la ARTmania festival 2007 vor mai concerta, pe scena
din Piata Mare, inca doua trupe renumite pe plan international care vor fi si cap de afis. Acestea vor fi
anuntate saptamana viitoare spre incantarea iubitorilor de muzica rock din Romania" , a spus Bogdan
Gavrila, de la Serviciul de Presa al festivalului ARTmania. Organizatorii au adaugat ca vor anunta in
curand si detaliile despre posibilitatile de camping in Sibiu.
  
  Anul trecut, la Cluj
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  MTV Music Awards a fost organizat anul trecut in data de trei iunie in Cluj - Napoca si atractiile serii au
fost celebrele trupe Sugarbabes, Pachanga si Uniting Nations. Dintre trupele romanesti care au urcat pe
scena amenajata in Sala Sporturilor din Cluj - Napoca au fost Morandi, Akcent, Proconsul, Parazitii,
B.U.G. Mafia, Anna Lesko si Directia 5, iar premiile au fost acordate pentru 14 categorii.
  Unul dintre DJ in voga la ora actuala pe plan European care si-a anuntat deja prezenta la Sibiu in cadrul
MTV DJ Awards este DJ-ul german Moguai. Acesta anunta pe site-ul sau personal prezenta la Sibiu in
data de 7 iunie, intre concerte in orase ca Munich sau Moscova. DJ Moguai are castigate pe plan european
doua discuri de platina in Marea Britanie in 2005 si este proprietarul propriei sale case de discuri
denumite PUNX.
  
  Clayderman se amana
  
  Concertul lui Richard Clayderman, programate 28 martie, la Sibiu a fost amanat pentru 1 mai. "
Clayderman face un nou album care trebuie finalizat pana la sfarsitul lunii aprilie si nu poate pleca din
studio pentru a veni la concerte" , a declarat pentru Mediafax, George Ivascu, organizatorul
evenimentului.
  
  Stefan DOBRE
  Magda CACE
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