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KÖZÖNSÉGKEDVENCEK KONCERTEZNEK 2020-BAN ROMÁNIÁBAN

Zenei sztárparádé az új évben

Lara Fabian, Céline Dion, 
James Arthur, David Garrett 
világhírű előadóművészek 
lépnek színpadra 2020-ban 
Romániában. Némelyikük a 
fővárosban és a kincses vá-
rosban is fellép a január és 
október közötti időszakban.

 » BEDE LAURA

N em hiányolhatja 2020-
ban sem a romániai kö-
zönség a nagylélegzetű 

koncerte ket, hiszen világsztárok 
is fellépnek Bukarestben és Ko-
lozsváron. Lara Fabian belga–
olasz származású kanadai éne-
kesnő, zeneszerző január 14-én 
a kincses városban, február 3-án 
pedig a fővárosban lép színpad-
ra. Az 50 című világturné kere-
tében Papillon című lemezét 

népszerűsíti, valamint harmin-
céves karrierjét és ötvenedik 
születésnapját ünnepli. Lara 
Fabian 2020. január 9-én tölti be 
ötvenedik életévét. Sokat énekel 
olaszul, franciául, spanyolul, 
angolul, és néhány alkalommal 
németül és portugálul is hall-
hatta már a közönség. Lemezei 
eddig világszerte több mint 20 
millió példányban keltek el. 
A romániai koncertek során 
felcsendülnek az énekesnő új 
dalai, illetve olyan slágerek is, 
mint a Je t’aime és a Je suis ma-
lade. A repertoár ugyanakkor 
tartalmaz egy duettet is Horia 
Brenciu brassói énekessel.

Első alkalommal érkezik az 
országba Céline Dion kétszeres 
Oscar-díjas és ötszörös Gram-
my-díjas kanadai énekesnő. 
Szintén világturné keretében 
lép színpadra július 29-én a 
bukaresti Nemzeti Arénában. 

Dion minden idők legsikere-
sebb kanadai művésze, a máso-
dik legsikeresebb művésznő az 
Egyesült Államokban a Nielsen 
SoundScan forgalmi adatai sze-
rint. Továbbá az egyetlen olyan 
női előadó, akinek két olyan 
kislemeze is született, amelyek 
több mint egymillió példányban 
keltek el az Egyesült Királyság-
ban. 2004-ben, miután a lemez-
eladások átlépték a 175 millió 
példányszámos határt, az éne-
kesnő Chopard Diamond-díjat 
kapott a World Music Awards 
díjátadó rendezvényen, mint 
minden idők legsikeresebb mű-
vésznője. A Sony Music Enter-
tain ment szerint Céline Dion 
már több mint 200 millió albu-
mot adott el világszerte.

Ugyancsak a fővárosban ad 
koncertet jövő nyáron James 
Arthur. A brit X-Faktor kilen-
cedik évadjának nyerteseként 
világhírnévre törő énekes-dal-
szerző július 9-én lép fel. A pop-
rock műfajt képviselő énekes 
dalaiban helyet kap gyermeki 
őszintesége, élményeiből, fáj-
dalmaiból, örömeiből merít ih-
letet. Fátyolos énekhangjával, 
óriási kifejezőerővel kelti életre 
mindazt, ami ő maga. Több mint 
1,2 millió lemezt adott el Angliá-
ban és további 2,5 milliót a világ 
többi országában.

Ősszel a kolozsvári és a bu-
karesti közönsége is megtekint-
heti David Garrett világhírű he-
gedűművész produkcióját. Az 
Unlimited Live nevű világturné 
részeként október 21-én a fővá-
rosban, 23-án a kincses város-
ban lép színpadra a németor-
szági előadó. Garettet az elmúlt 
években kétszer is kitüntették a 
legjobb hazai pop-rock művész 
kategóriában, valamint több-
ször is albuma lett az év leg-
kelendőbbje. 2008-ban pedig 
bekerült a Guinness-rekordok 
könyvébe a leggyorsabb hege-
dűsként.
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Céline Dion díjnyertes kanadai énekesnő első alkalommal lép fel júliusban a bukaresti Nemzeti Arénában

David Garrett hegedűjátéka Bukarestben és Kolozsváron is hallható lesz




