24/7 Timisoara

Oana Sarbu l-a corupt la muzica pe
Robert Turcescu
Articol de: Torok Dorina

Desi nu a fost o prezenta pregnanta in ultimii ani in peisajul VIP-urilor
autohtone, Oana Sarbu nu a abandonat pasiunea pentru muzica, ea
pregatind lansarea unui nou material discografic, cu putin inainte de
sarbatori, numit „Te asteptam sa vii, Mos Craciun“. Printre piesele
inregistrate de Oana se regasesc si doua cantece de grup, interpretate
impreuna cu artisti precum Luminita Anghel, Narcisa Suciu sau fostul sau
„iubit“ din „Liceenii“, Stefan Banica junior. Surpriza cea mare o reprezinta
insa colaborarea Oanei, pe plan muzical, cu iubitul ei, jurnalistul Robert
Turcescu, realizatorul emisiunii „100%“, de la Realitatea TV. Totodata, la
realizarea albumului, artista a colaborat cu fostul sau sot, Virgil Popescu,
cu care declara ca se intelege din priviri. Preocupata de muzica, Oana
spune ca nu o mai incanta sa joace in telenovele si ca se gandeste sa
semneze, anul viitor, un contract in Israel.
Realizatorul emisiunii „100%“ de la Realitatea TV, Robert Turcescu, a intrat
in randul ziaristilor „corupti“. Nu-i vorba nicidecum de vreo neregula care iar purta semnatura, ci de faptul ca acesta se intoarce si la o veche
pasiune de a sa, muzica. Cel care l-a infleuntat este Oana Sarbu, nimeni
alta decat iubita sa. Cei doi au inregistrat impreuna o piesa, care se afla
pe noul album al cantaretei.
Desi lipseste din show-bizz-ul autohton de ceva vreme, Oana Sarbu nu a
abandonat domeniul care a consacrat-o, dimpotriva, pregateste lansarea
unui nou album. Surpriza o constituie colaborarea in plan muzical a Oanei
cu iubitul sau, Robert Turcescu, fost membru al unei trupe rock. Se pare
ca pasiunea pentru muzica a jurnalistului este cat se poate de vie si
acum, el participand, de curand, la lansarea ultimului album semnat
Voltaj, unde a urcat pe scena in calitate de chitarist. Robert s-a lasat
corupt si de iubita sa, inregistrand impreuna cu Oana o piesa pentru noul
ei album de sarbatori. O adevarata emblema a serialului „Liceenii“, Oana
Sarbu face parte din vechea generatie, a artistilor lansati inainte de
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Revolutie. Motivand ca muzica artistei nu mai este de actualitate si nu se
mai incadreaza in target, majoritatea caselor de discuri nu a fost
interesata de o colaborare cu Oana, care a declarat insa, cu putin timp in
urma, ca nu se lamenteaza din aceasta cauza. Ea isi realizeaza
materialele discografice cu Electrecord, casa de discuri sub semnatura
careia va aparea si cel mai nou produs al Oanei, albumul „Te asteptam sa
vii, Mos Craciun“, o colectie de cantece adunate de-a lungul timpului, pe
care o va lansa cu putin inainte de sarbatori: „Albumul contine 12 piese, pe
care le-am inregistrat in timp, iar doua dintre ele sunt cantece de grup,
unde interpretez impreuna cu mai multi artisti, printre care Narcisa Suciu
si Luminita Anghel“. Pe langa melodia cantata alaturi de Robert, pe acest
material se va regasi si o piesa inregistrata de Oana acum 8 ani impreuna
cu Stefan Banica junior.
Lucreaza si cu fostul sot
Oana a lucrat la acest proiect cu fostul sau sot, Virgil Popescu: „Noi
colaboram si acum, pentru ca ne cunoastem de atat timp si comunicam
foarte bine. De multe ori nu trebuie sa-mi explice cum ar vrea sa
interpretez o piesa, stiu ce asteapta si totul vine de la sine“.
Contract in Israel
Cantaretei i s-a propus, pentru luna februarie, un contract muzical in Tara
Sfanta, pe care nu l-a semnat inca. „Este vorba de un impresar care a
colaborat cu mai multi artisti ai Teatrului Tanase, deci pentru mine
prezinta seriozitate, dar trebuie sa ma gandesc mai bine inainte de a lua o
decizie“, a declarat Oana Sarbu.
«Nu ma mai incanta telenovelele»
Intrebata daca i s-a mai propus un noua partitura de telenovela, Oana a
declarat ca nu isi mai doreste un rol in astfel de productii: „Experienta din
«Secretul Mariei» a fost interesanta, dar nu ma mai incanta telenovelele“.
Artista are, in schimb, un proiect de televiziune in stadiu de discutii, care
se preconizeaza a fi lansat in primavara anului viitor.

serviciu oferit de GWP Entertainment

24/7 Timisoara

24/7 Timisoara

24/7 Timisoara

1 of 1

