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Surprize, surprize, de la Banica
pentru Andreea Marin
Articol de: Torok Dorina

Stefan Banica junior a strans din nou peste 15.000 de oameni la cele trei
concerte avute week-end-ul trecut la Sala Palatului.
La primul dintre acestea, pe randurile din fata s-a aflat si Andreea Marin,
sotia artistului, insotita de Cove, colegul sau de la „Surprize, surprize“.
Prezentatoarea s-a ridicat in picioare si a dansat pe ritmurile unora dintre
melodiile cantate de sotul sau.
La randu-i, acesta si-a exprimat, public, sentimentele pe care le are
pentru sotia sa: „Este extraordinar sa iubesti si sa fii iubit“. Tot de dragul
show-ului, Andreea a trecut cu vederea imbratisarile de pe scena dintre
sotul sau si Cristina Dida, care face parte din trupa sa de acompaniament
The 50’s, cu care Stefan a interpretat doua melodii. Dansatoarele au
aparut pe scena îmbracate in pelerine scurte, de culoare rosie, pe care leau aruncat apoi în timpul dansului, ramânând, astfel, doar în lenjerie.
Concertul lui Stefan Banica a durat aproximativ doua ore si jumatate,
adunand, in medie, la fiecare spectacol dintre cele trei sustinute la Sala
Palatului, aproximativ 5.000 de oameni. Vineri seara, la spectacolul
inaugural, a fost prezenta si Andreea Marin, sotia artistului, insotita de
Cove, colegul sau de la „Surprize, surprize“. Prezentatoarea nu a tinut cont
de statutul sau de vedeta si a cantat si dansat, impreuna cu publicul, pe
ritmurile melodiei „Veta“. De asemenea, tot de dragul show-ului, Andreea a
trecut cu vederea imbratisarile de pe scena dintre sotul sau si Cristina
Dida, care face parte din trupa sa de acompaniament The 50’s, cea cu
care Stefan a interpretat doua melodii, „Numele tau“ si „Time of my life“.
«Zana Surprizelor» a fost insa „rasplatita“ cu declaratiile de dragoste
facute, indirect, in fata spectatorilor, de sotul sau. „Este extraordinar sa
iubesti si sa fii iubit“, a spus Banica, fixand-o de pe scena, cu privirea, pe
Andreea Marin. Artistul a cântat doua piese împreuna cu Gabriel Cotabita:
„Bubulina“ si „Trece vremea“ a trupei VH2. Concertul a inclus si o serie de
momente speciale, cum ar fi piesa „Cum am ajuns sa te iubesc“, pe care
24/7 Timisoara

24/7 Timisoara

Stefan Banica jr a realizat-o în duet cu Stefan Banica Senior, a carui voce
era înregistrata pe banda si a carui imagine era proiectata pe ecranele din
spatele scenei. Piesa a fost îndelung aclamata de public, Banica
aplaudând, la rândul sau, imaginea tatalui lui de pe ecran. Un al patrulea
concert, ultimul din seria celor de Craciun, va avea loc pe 21 decembrie,
tot la Sala Palatului. Artistul va lua apoi o mica pauza, el refuzand toate
concertele pentru Revelion, pentru a fi alaturi de sotia sa la trecerea
dintre ani, caci acum este barbat insurat, cu „acte in regula“.
Dansatoarele, in lenjerie intima
Banica a deschis spectacolul cu piesa „Prosopul“. Dansatoarele au aparut
pe scena îmbracate in pelerine scurte, de culoare rosie, pe care le-au
aruncat apoi în timpul dansului, ramânând, astfel, doar în lenjerie. Cea de-a
treia melodie din repertoriu, „Room Service“, o piesa despre „cea mai veche
meserie din lume“, a fost introdusa de artist printr-o poveste despre un
copil pe care l-a întrebat odata ce vrea sa se faca atunci când va fi mare si
care i-a raspuns ca vrea sa fie „peste“. „E o piesa despre lumea în care traim
si lipsa ei de moralitate“, a explicat Banica. În timpul acestei melodii au
revenit pe scena si dansatoarele, îmbracate foarte sumar.
«Mi-am dorit sa cånt cu un cor mare»
Pe scena de la Sala Palatului a fost adus si un cor care a interpretat
colinde precum „Florile dalbe“ sau „Sarbatoarea sfânta“. „Întotdeauna mi-am
dorit sa cânt cu un cor mare. Este visul meu de când eram copil“, a marturisit
Banica. Spre finalul show-ului, în timp ce claparul trupei, Raul Kusak, cânta
la clape cu doua mâini si un picior, dansatorii faceau tumbe pe scena, iar
publicul era în picioare, din tavanul Salii Palatului au început sa curga
confeti argintii care dadeau impresia de ninsoare.
Stefan Banica junior a strans din nou peste 15.000 de oameni la cele trei
concerte avute week-end-ul trecut, la Sala Palatului. La primul dintre
acestea, pe randurile din fata a putut fi zarita si Andreea Marin. «Zana
Surprizelor» s-a ridicat in picioare si a dansat pe ritmurile unora dintre
melodiile cantate de sotul sau. La randu-i, acesta si-a exprimat, public,
sentimentele pe care le are pentru sotia sa: „Este extraordinar sa iubesti si
sa fii iubit
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