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A MAGYAR NEMZETI ÜNNEPEN KONCERTEZIK A KINCSES VÁROSBAN STING VILÁGHÍRŰ BRIT ÉNEKES

Egy angol úr Kolozsváron másodszor
A világhírű brit énekes, 
zeneszerző, színész Sting 
koncertezik jövő márciusban 
Kolozsváron. A kincses váro-
si fellépésre a My Songs című 
világ körüli turné keretében 
kerül sor.
» KRÓNIKA

J övő tavasszal Kolozsváron 
lép fel Sting: a 70 éves brit 
sztár My Songs című világ kö-

rüli turnéja keretében 2022. már-
cius 15-én koncertezik a BT Are-
na Sportcsarnokban. A világhírű 
énekes-dalszerző erdélyi fellépé-
sét az egyik szervező, a kincses 
városi Backstage Production 
megerősítette tegnap a Króniká-
nak, közölve: a világ egyik leg-
népszerűbb előadója négy évvel 
ezelőtti telt házas koncertje után 
visszatér Kolozsvárra. Sting kon-
certsorozata 2022-ben horvát, 
német, magyar, lett, litván és 
román állomásokkal bővül, eze-
ken a helyszíneken Joe Sumner, 
Sting fi a előadása indítja az estet 

– közölte a szervező Live Nation 
az MTI-vel. A világ körüli turné 
keretében 2022. március 16-án 
a Papp László Budapest Sport-
arénában, 17-én a debreceni 
Főnix Arénában lép fel. A kon-
certsorozaton a tizenhétszeres 
Grammy-díjas Sting pályafutása 
legnépszerűbb dalait adja elő, 
a Police együttessel és szólóban 
írt számokat egyaránt. Szere-
pel a műsorban mások mellett 
a Fields of Gold, a Shape of My 
Heart, a Roxanne, a Demolition 
Man, az Englishman in New 
York, az Every Breath You Take 
vagy a Message In A Bottle is. Az 
énekes-dalszerző legújabb albu-
ma The Bridge címmel november 
19-én jelenik meg. Az új anyagot 
a világjárvány alatt írta és rögzí-
tette, a dalok témái a személyes 
veszteséggel, az elkülönítéssel, 
a zűrzavarral, a bezártsággal, a 
rendkívüli társadalmi és politi-
kai felfordulással foglalkoznak. 
Az album zenéjén a rock’n roll, a 
jazz, a klasszikus zene és a folk 
hatása is jelen van. A turnén az 
énekest kiváló zenészekből álló 

csapat kíséri: Dominic Miller gi-
táros, Josh Freese dobos, Rufus 
Miller gitáros, Kevon Webster 
billentyűs, Shane Sager harmo-
nikás, valamint Melissa Musique 
és Gene Noble vokalista. Sting 
(eredeti nevén Gordon Sumner) 
eddig tizenkét szólemezt jelente-
tett meg. Új számokat tartalmazó 
stúdióalbuma legutóbb a jamai-

cai–amerikai reggae előadóval, 
Shaggyvel készített közös album, 
a 2018-as 44/876 című anyag 
volt. Változatos és rendkívül si-
keres karrierje során elképesztő 
mennyiségű slágerlistás dalt, 
számos elismerést és mintegy 
100 millió eladott lemezt produ-
kált. Az újhullám egyik meghatá-
rozó zenekarának, a Police-nak 

1977 és 1983 között volt énekese 
és basszusgitárosa, Andy Sum-
mers gitáros és Stewart Cope-
land dobos mellett. A banda 5 
albumot jelentetett meg, 6 Gram-
my-díjat nyert, kétszer nyerte el a 
Brit Hanglemezgyártók Szövetsé-
gének díját, és 2003-ban bekerült 
a Rock and Roll Hall of Fame-be. 
Sting 1984-től dolgozik szólóban. 
A világ egyik legkiválóbb szóló-
énekeseként Sting újabb 11 al-
kalommal kapott Grammy-díjat, 
nyert Golden Globe és Emmy-dí-
jat, négyszer jelölték Oscar-díj-
ra. 2003-ban a zene világában 
nyújtott teljesítményének elis-
meréseként II. Erzsébet királynő 
a Brit Birodalom Rendjének pa-
rancsnoki fokozatával tüntette 
ki. Tagja a Dalszerző Hírességek 
Csarnokának, megkapta a Ken-
nedy Központ-díját, az AMA díját 
és a Polar zenei díjat. Stinget tisz-
teletbeli doktori címmel tüntette 
ki az University of Northumbria 
(1992), a Berklee College of Music 
(1994), az University of Newcast-
le upon Tyne (2006) és a Brown 
University (2018).

A világhírű Sting slágerei csendülnek fel Kolozsváron jövő tavasszal
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» MIHÁLYKÓ TIHAMÉR

M indössze 16 év a zenekari 
tagok átlagéletkora abban a 

szászrégeni együttesben, amely 
a hétvégén elnyerte az év felfede-
zettje díját  a Legszebb Erdélyi Ma-
gyar Dal tehetségkutató verseny 
keretében. A Dream Flow zenekar 
Csendes utazó című számával ér-
demelte ki a zsűri elismerését. A 
koronavírus-járvány miatt virtuális 
térben tartott gálán díjazták a leg-
szebb erdélyi dalt is, a vetélkedő 
idei kiadásában a 4Street gyergyói 
együttes Mesélek a bornak című 
dala nyerte el a bírálók tetszését.

Nagy Flórián, a Dream Flow 
zenekar basszusgitárosa, végzős 
középiskolás diák lapunknak el-
mondta, a zenekar nagyon örül 
a sikernek, és remélik, hogy az 
elismerés népszerűvé teszi őket. 
Hozzátette, terveik közt szerepel 
az eddigi dalaik átdolgozása, le-
mezkiadás, továbbá a díjazott, de 
még megjelenés előtt álló Csendes 
utazó című daluk klipjén is dolgoz-
nak. Nagy Flórián azt is elárulta, 
hogy a gyergyószentmiklósi nyári 
utcazene-fesztiválon elért győzel-
müknek köszönhetően a jövő évi 
zenei rendezvényekre is kaptak 
már meghívást. A legszebb erdélyi 

magyar dalnak járó díjat is átad-
ták, a közönségszavazás alapján 
a gyergyószentmiklósi 4S Street a 
Mesélek a bornak című dal bizo-
nyult a legnépszerűbbnek. Nicuța 
Alin, a zenekar frontembere, aki 
a többi kategória zsűrizésében is 
részt vett, személyesen vette át az 
elismerést. Mint elmondta, a ze-
nekar jelenleg a második lemezén 
dolgozik, és nagyon örülnek, hogy 
a közönségnek ennyire tetszett az 
album egyik dala.

Mint arról korábban beszámol-
tunk az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület Ifj úsági Szerve-
zete (EMKISZ) által meghirdetett 
zenei pályázat célja, hogy előse-
gítse a minőségi, magyar nyelven 
íródott, itthoni dalok születését, 
illetve hogy olyan tehetségeknek 
nyújtson bemutatkozási lehető-
séget, akik másképp nehezebben 
kapnának nyilvánosságot. A ve-
télkedő záróeseményén, olyan, a 
zene világában jártas szakemberek 
értékelték a produkciókat, mint 
Papp Levente, Nicuța Alin és Nagy 
Egon, valamint Keresztes Ildikó.

Munkára ösztönzi a díj a fi atal zenészeket

Lemezkiadást, videóklip-forgatást is tervez a Dream Flow zenekar




