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CEA DE-A X-A EDIȚIE, LA VAMA VEChEUmor ca în
„Las Fierbinți”,

la Mamaia
Actorul de comedie Mihai Bobonete, alias

Bobo, și colegul său de scenă, Adrian
Văncică, cunoscuți pentru rolurile din serialul
de comedie „Las Fierbinți”, revin, în această
săptămână, la Mamaia. Ei vor susține, în
weekend, trei show-uri efervescente de umor,

pe scena restaurantului Harlequin din
Mamaia. Vineri, sâmbătă și duminică, de la
ora 22.00, cei doi vor susține reprezentații de
stand-up comedy pentru turiștii și constănțenii
care apreciază umorul lor live, cât și  rolurile
din serial.  

Biletele pot fi procurate zilnic, de la sediul
restaurantului de pe malul lacului Siutghiol,
între orele 11.00 - 23.00, prețul unui tichet fiind
de 55 de lei. Spectacolul are conținut explicit și
este interzis copiilor sub 16 ani, iar participanții
sunt rugați să vină de la ora 21.00, pentru o
mai bună desfășurare a evenimentului. 

Actorii Mihai Bobonete şi Adrian Văncică
s-au apucat de stand-up comedy în urmă cu
mai bine de un an, iniţiativa pornind de la
succesul de care s-au bucurat prin
interpretarea personajelor Bobiţă şi Celentano
din serialul televizat „Las Fierbinţi”. Vara
trecută, cei doi au pornit în primul lor turneu
naţional, care a avut un succes peste
aşteptări, ocazie cu care au poposit şi la malul
mării, într-un club din Constanţa. Bobonete le
promite constănţenilor un spectacol diferit de
ceea ce le-a oferit anul trecut, cu momente
care îi vor surprinde total. (C.S.)

Artiști și trupe precum Viţa de Vie,
Vama, Taxi, Cristi Minculescu, Byron,
Nicu Alifantis şi Ada Milea vor urca

pe scena celei de-a zecea ediţii a Festivalului
„Folk You! Florian Pittiş”, care se va desfăşura
săptămâna aceasta, de joi până sâmbătă, pe
plaja din Vama Veche. Cortina festivalului se va
ridica, în fiecare seară, la ora 18.00, iar intrarea
va fi liberă, organizatorii așteptându-se la
câteva mii de oameni pentru fiecare seară de
spectacol.

n EDIȚIE ANIVERSARĂ CU TROFEU n
La această ediţie aniversară a festivalului va fi
acordat un trofeu, care va fi realizat de artistul
plastic Giulian Dumitriu. În competiţie s-au
înscris peste 50 de tineri şi au fost selectaţi
şase concurenţi. Astfel, joi vor evolua pe scena
„Folk You!” Cristian Mihai, trupa Icarus şi
Claudiu Iulian Pălălae, iar vineri vor concura

pentru trofeu  Ciprian Cotruță, Paul-Ovidiu
Coșovanu şi Nicu Boico. 

n PROGRAM ARTISTIC n Pe lângă
concurenţii care se vor lupta pentru trofeul
festivalului, joi, de la ora 18.00, pe scena
evenimentului vor urca şi Fitil Aprins, Adrian
Ivaniţchi, Walter Ghicolescu, Ovidiu Mihăilescu,
Mihai Napu, Zuralia Orchestra, Andrei
Păunescu, Paula Seling, Nişte Băieţi,
Alternosfera, Byron şi Kempes. Vineri, de la
aceeaşi oră, vor concerta şi Cosmin Vaman şi
Alexandra Andrei, Ovidiu Scridon, Adrian
Sărmăsan, Proiectul Tivodar, Dinu Olăraşu,
Emeric Set, Zoia Alecu, Trooper, Ducu Bertzi &
Mihai Neniţă, Nicu Alifantis, OCS, Taxi, Pasărea
Rock, Cristi Minculescu & Nuțu Olteanu Super
Grup. Sâmbătă, de la ora 18.00, publicul se va
putea întâlni cu Contraste, Maria Gheorghiu,
Basska, Alexandru Andrieş, Alina Manole Band,

Ada Milea, Florin Chilian, Viţa de Vie, Travka,
Celelalte Cuvinte şi Vama. În aceeaşi seară va
fi înmânat şi trofeul festivalului.

n LANSĂRI DE ALBUME ȘI ÎNTÂLNIRE
CU FANII n Totodată, Festivalul „Folk You!” va
include lansări de albume. Joi, Mihai Napu va
veni cu „Iubirea divină”, la ora 17.00, pe plajă,
la scena „Folk You!”. „Fericirea de luni” a Alinei
Manole va ajunge în Vamă vineri, tot la ora
17.00, iar sâmbătă, Walter Ghicolescu va lansa
„Cântec rockstit”. De asemenea, cea de-a
zecea ediţie a „Folk You! Florian Pittiş” va avea
şi o trilogie de jam session. În fiecare seară,
după terminarea concertelor, artiştii se vor
întâlni cu publicul, la Şoni. Evenimentul este
organizat de Asociaţia „Mişcarea de
Rezistenţă“.

Cristian STANCU
cristian.stancu@telegrafonline.ro

Nume grele ale scenei
românești la „Folk You!”

Formația Vama a lui Tudor Chirilă va încheia,
sâmbătă, cele trei nopți de spectacole 

Actorii Mihai Bobonete și Adrian Văncică
vor susține trei show-uri 

de stand-up comedy, în weekend

Vama Veche Salsa Week 2014
Instructorul columbian de

dansuri Wilmark și Asociația
Română de Dans pun în scenă cel
mai mare spectacol latino din
România, în cadrul celei de-a noua
ediții a festivalului Vama Veche
Salsa Week 2014. Timp de zece
zile, în perioada 2 - 11 august, pe
plaja de la complexul D’Or din
Vamă, vor avea loc lecții de dans și
show-uri demonstrative susținute
de către campionii României și
dansatori internaționali de mare
valoare. În cadrul festivalului va
avea loc și concursul Romania
Latin Dance Cup. Evenimentul este

unul dintre cele mai populare și
complexe în comunitatea salsa din
România și este dedicat iubitorilor
de muzică și dansuri latino-

americane, dar și celor curioși și
pasionați de dansuri, în general. 

Fiecare zi din cadrul
festivalului va fi unică,
desfășurându-se workshop-uri pe
teme diverse de dans, precum

reggaeton, salsa, bachata, balet,
zouk și kizomba. Totodată, vor fi și
petreceri tematice precum: Harlem
Shake, Romantic Night, White
Party, Rock Party, Funky Party,
Reggae Night și Romanian.
Wilmark va premia cea mai bună
trupă de salsa din România, iar
Concursul Romania Latin Dance
Cup va desemna cea mai bună
pereche de dansatori de salsa din
țară, pereche ce va reprezenta
România în Statele Unite, la
Campionatul Mondial de Salsa. 

Cristian STANCU
cristian.stancu@telegrafonline.ro

Columbianul Wilmark
organizează, începând din acest
weekend, un nou festival de
dansuri latino pe litoral

Antonia ar renunța la fiică, 
pentru a se mărita cu Velea

Concert cu Emeric Trio
Trupa de folk Emeric Trio va

susține, în weekend, un concert
la malul mării. Evenimentul este
programat duminică, de la ora
21.00, în localul El Comandante
de pe plaja de la Năvodari.
Prețul unui bilet este de 20 de
lei.

Emeric Trio este format din:
liderul trupei, Emeric Imre (voce
și chitară), Gabriel Ghiță (clape)
și Sorin Zamfir (percuție). Născut pe 30 ianuarie 1965, la Cluj-
Napoca, Emeric Imre sau Imi, cum i se mai spune artistului,
este cu adevărat... multietnic, deoarece prin venele sale curge
sânge de român, maghiar, evreu, rrom şi polonez. Cu o voce
moştenită de la tatăl său, a început să studieze vioara încă din
clasa I, la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice din Cluj, în paralel
fiind pasionat de fotbal. Ambiţia de a îmbrăca tricoul naţionalei
şi antrenamentele l-au făcut să abandoneze muzica timp de
nouă ani. Piesa „Eşarfa în dar”, de pe albumul „Discul galben”
al lui Mircea Baniciu, l-a determinat pe Imi să studieze chitara
din ce în ce mai serios, iar în prezent, este un apreciat
cântăreţ şi autor de muzică folk. (C.S.)

Însărcinată în trei luni şi
jumătate, Antonia e în stare să
facă orice pentru a
deveni cât mai
repede o femeie
liberă. Artista ar
renunţa şi la custodia
fetiţei sale, dacă soţul
ei italian, Vincenzo
Castellano, i-ar
acorda divorţul din
vina ambelor părţi.
Cântăreaţa şi iubitul
ei, Alex Velea, s-au
ferit să-şi recunoască
relaţia până zilele trecute, când cei
doi au anunţat că vor deveni
părinţi. Doar că ei nu se pot
bucura pe deplin, dat fiind faptul
că, în acte, frumoasa solistă este

încă o femeie măritată, ceea ce o
împiedică să-şi oficializeze relaţia

cu Velea. 
Potrivit unor

apropiaţi, artista a
anunţat că este
dispusă să renunţe la
custodia Mayei, pe
care, în prezent, o
dispută prin tribunal
cu italianul, contra
unui divorţ rapid, din
vina ambelor părţi.
Socrul Antoniei, Ciro
Castellano, a

confirmat propunerea venită din
partea artistei, însă nu a promis
nimic, iar ultimele zvonuri spun că
Antonia și Alex Velea își caută
deja nași. (C.S.)


