
Monden
Editia de Luni, 07 Iunie 2010

Tribut Elton John cu Dragos Mostenescu, la
deschiderea Kazeboo Beach
69

Sezonul estival continua, pe litoralul Marii Negre, cu distractii de vacanta. Restaurantul-club
Kazeboo Beach din Navodari si-a intampinat primii oaspeti ai verii, sambata seara, intr-un ambient
relaxant si distins. Spre miezul noptii, localul a devenit neincapator pentru toti cei care au ales sa
petreaca o seara speciala, in compania bunei-dispozitii si a muzicii lui Sir Elton John. Momentul
festiv a fost marcat printr-un show sustinut de indragitul actor de comedie Dragos Mostenescu, artist
care, de curand, s-a reintors la marea sa pasiune, muzica.

Startul distractiei a fost dat de una dintre cele mai bune trupe live din tara, "Pasager", membrii
grupului fiind invitatii speciali ai lui Mostenescu. Prin sound-ul deosebit, Ovidiu Anton (voce),
Roxana Matiasi (voce), Dani Vlad (Bass), Daniel Bourosu (chitara), Gabi Nistorescu (claviaturi) si
Doru Diaconu (tobe) au fost revelatia serii, dovedind ca nu sunt doar niste "pasageri" in peisajul
muzical romanesc. 

Punctul culminant al evenimentului l-a constituit, insa, show-ul dedicat lui Elton John. Dragos
Mostenescu s-a transpus in stilul vedetei internationale, credibilitatea fiind data de celebrul costum
si nelipsitele accesorii ale starului, ochelarii si palaria, cu care actorul a reusit sa ii convinga pe cei
prezenti. Protagonistul serii, acompaniindu-se la pian, a cantat piesele consacrate ale faimosului si
controversatului cantaret britanic, prezentandu-si ineditul show ca o "oferta speciala" pentru cei care
nu vor reusi sa ajunga la concertul pe care Sir Elton John il va sustine, pe 12 iunie, in Piata
Constitutiei din Bucuresti. 

"Elton John este un artist foarte complex, care canta foarte bine la pian, iar eu am ceva experienta
cu acest instrument. Am ales un repertoriu foarte antrenant. Exact peste o saptamana va veni in
Romania, asa incat facem un fel de intro la concertul lui", a declarat Dragos Mostenescu. 

Printre cei care au ales, sambata seara, ambianta restaurantul-club "Kazeboo" s-a aflat si senatorul
Alexandru Mazare. Amfitrionul manifestarii a fost maestrul in gastronomie ing. Niculae Nejloveanu,
care s-a asigurat ca atmosfera sa fie pe placul tuturor invitatilor. "Restaurantul-club Kazeboo din
Navodari inseamna liniste, confort, disciplina si preparate culinare de ultima ora, fructe de mare,
peste proaspat, raci, scoici si produse autohtone. Vineri si sambata, Kazeboo va functiona in regim
de club si restaurant la pranz, iar de duminica pana joi, va functiona in regim de restaurant. De
asemenea, vom avea si Bouzuki Band si foarte multe evenimente, vineri si sambata", a declarat
maestrul Nejloveanu. 

Odata deschis, clubul "Kazeboo" ii asteapta pe amatorii distractiilor de vacanta, vineri si sambata,
pentru a se bucura de muzica si petreceri de calitate.
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