
Ramazzotti vine cu Tina Turner
EROS Ramazzotti vine la Sibiu cu vocile lui Ricky Martin, Tina Turner, Cher si Anastacia. Concertul lui
Eros Ramazzotti de poimaine, de pe Stadionul Municipal din Sibiu, inseamna si prezentarea in
exclusivitate pentru tara noastra a spectacolului " e² ", dupa cel mai recent album, „Eros la patrat ".
Celebrul cantaret italian va interpreta la Sibiu si cantece de pe acest ultim album, lansat pe piata la
sfarsitul lui octombrie. „Eros la patrat " este de fapt o colectie a celor mai de succes piese ale sale, printre
ele numarandu-se si duete mai vechi, cu Tina Turner, Cher si Anastacia, dar si duete mai noi, cum este
cel cu Ricky Martin. " Non siamo soli " – a fost lansat pe radio in 21 septembrie si este o componenta
reggaeton, o melodie ritmica si plina de soare interpretata alaturi de Ricky Martin. „inca trebuia sa imi
testez pe deplin potentialul de energie al vocii mele pe un aranjament reggaeton. M-am gandit imediat la
un duet cu un artist sud american si Ricky Martin a fost pur si simplu perfect. Versurile cantecului explica
cum, chiar daca traim in doua realitati distincte si distante, trairile noastre sunt aceleasi: nu banii sunt cei
care iti imprima motivatia ci hotararea de a schimba lumea in care traim in una mai buna ", arata Eros
Ramazzotti. 
  VIDEOCLIPUL acestei piese, care poate fi vazut in prezent pe mai toate canalale muzicale, a fost filmat
de cele doua staruri in Miami si produs de Wayne Isham, aceasi persoana care a regizat videoclipul "
Livin’ la vida loca ". „inregistrarea single-ului si filmarea videoclipului au reprezentat de asemenea o
oportunitate pentru noi de a ne intelege mai bine, dat fiind faptul ca pana atunci nu am purtat decat cateva
discutii in cadrul unor intalniri intamplatoare la unele evenimente muzicale ", mai povesteste Eros.
Concertul Eros Ramazzotti de la Sibiu va incepe de la ora 14:00, pe Stadionul Municipal. Intrarea
publicului va fi libera, in limita locurilor disponibile. Evenimentul este prezentat de catre Asociatia Sibiu
Capitala Culturala Europeana 2007 si Primaria Municipiului Sibiu prin Casa de Cultura a Municipiului.
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