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ÎN PREMIERĂ CONCURS INTERNAțIONAL dE MUzICĂ POP

„Liga campionilor” 
se desfășoară la Constanța 

Bosquito
aduce toamna

la mare 
Îndrăgita trupă latino-rock Bosquito

deschide sezonul concertelor autumnale, joi
seară, în restaurantul Harlequin din
staţiunea Mamaia. Show-ul începe de la ora
21.30, atunci când Radu Almăşan & Co. vor
urca pe scenă pentru o seară de pomină pe

ritmuri latino-rock, cu piese mai vechi şi mai
noi. În condiții meteo favorabile, evenimentul
va avea loc pe terasa localului. Biletele
pentru acest concert se găsesc la sediul
localului, la preţul de 35 de lei. Fanii
Bosquito vor petrece o seară de neuitat
ascultând piese celebre precum: „Pepita”,
„Hopa Hopa” sau „Două mâini”. 

Formaţia Bosquito a fost înființată la
Brașov, în anul 1999. Stilul muzical al trupei
care, în aprilie, a sărbătorit 15 ani de
existență, într-un club din Capitală, îmbină
rock-ul cu influențe gypsy, latino, punk și
chiar cu elemente de muzică simfonică. Între
anii 2005 şi 2011, Bosquito a intrat într-un
con de umbră, revenind în atenţie după şase
ani de absenţă, cu maxi-single-ul „Când
îngerii pleacă”.

Mirela STÎNGĂ
mirela.stinga@telegrafonline.ro

Constanța va
găzdui, anul
acesta, un

eveniment muzical de
elită: Concursul
Internațional de Muzică
Pop „Liga campionilor”,
ajuns la cea de-a V-a
ediție. Competiția la
care participă cele mai
bune voci din
România, care s-au
remarcat la concursuri
muzicale de prestigiu,
se va desfășura de joi
până duminică, în Aula
Magna a Universității
„Ovidius”. La
eveniment și-au
anunțat prezența
participanți din țară,
dar și de peste hotare,
din: Slovenia,
Republica Moldova,
Serbia, Bulgaria,
Ucraina, Malta,
Lituania și Marea
Britanie. 

Competiția se va
desfășura pe două
secțiuni:  Junior - de la
cinci la 15 ani și Senior
- de la 16 ani în sus.
Aspiranții la trofeele
„Ligii campionilor” vor prezenta un cover
internațional, o piesă națională și o melodie la
alegere. Concursul se va desfășura de vineri
până duminică, între orele 18.00 - 22.00. În
același interval orar se va desfășura,
duminică, gala laureaților. Atât serile de
concurs, cât și gala de premiere vor fi
transmise în direct de NeptunTV.

O parte dintre concurenți au fost selectați
în cadrul show-ului „Campionii muzicii”, difuzat
de Neptun TV, iar o parte au fost aleși dintre

câștigătorii trofeelor la festivalurile unde, în
2013, Mihai Trăistariu, organizatorul acestui
eveniment, a participat în calitate de membru
al juriului.

n JURIU n Din juriul festivalului fac parte:
compozitorul și interpretul Adrian Daminescu,
directorul Concursului de Muzică Pop pentru
Tineri Interpreți „Silver Yantra” din Veliko
Târnovo, Bulgaria, Rumiana Nacheva,
producătorul muzical Daina Bileviciute din
Lituania, compozitorul Cătălin Dascălu,

compozitorul Claudiu Bulete, interpreta Liliana
Cornilă, decanul Facultății de Arte a
Universității „Ovidius”, conf. univ. dr.  Daniela
Hanțiu, interpreta Doina Moroșanu,
câștigătoare a Marelui Premiu  la concursul
„Steaua fără nume”, și interpreții și profesorii
de canto de la eMenTi Star Academy, Lucian
Colareza și Raluca Sofrone. 

Mirela STÎNGĂ
mirela.stinga@telegrafonline.ro

Compozitorul și
interpretul

Adrian
Daminescu face
parte din juriul

concursului
internațional

Chiar dacă evenimentele
incendiare ale verii 2014 la Mamaia
vor deveni, nu peste mult timp, o
amintire frumoasă pentru
constănțeni și pentru sutele de mii
de turiști ajunși la malul mării,
distracția nu se încheie încă, nici în
prima lună a toamnei. Asociația
Litoral - Delta Dunării anunță ultima
acțiune a sezonului estival 2014:
Campionatul de Fotbal al Cluburilor
din Mamaia. Evenimentul debutează
astăzi, la ora 12.00, pe plaja Melody
Bar - Crema Summer Club și se va
desfășura până joi, fiind organizat
de Asociația Cluburilor din Mamaia,
în parteneriat cu Federația Română
de Fotbal, cu sprijinul Asociației
Litoral - Delta Dunării. 

n SUPER-EVENIMENT PE
PLAJĂ n Campionatul de Fotbal de
pe plajă va beneficia de participarea
a șase cluburi din stațiunea Mamaia:
Bellagio, Crema, Ego, Fratelli, Luv și
Princess, iar cei care vor face parte
din echipe vor fi chiar angajații
localurilor de noapte din stațiune, în
special barmani, ospătari, DJ, MC,
dansatori, sunetiști, coregrafi,
manageri și chiar patroni. 

Fiecare club înscris în
competiție își va putea alege o
culoare pentru echipament, pe care se vor
inscripționa logo-ul clubului și numele
fotbalistului. Echipele vor fi susținute de
animatoarele cluburilor respective, care vor fi
văzute, de această dată, în rol de majorete și
le vor ține moralul jucătorilor prin dans,
aplauze și materiale inscripționate. Sunt
invitați să susțină echipele, însă, și clienții
fideli ai cluburilor, care au petrecut nopți
incendiare pe toată durata verii. Competiția

de pe plaja din Mamaia se va încheia,
indiferent de rezultatul final, cu o super-
petrecere organizată în localul J’adore,
organizatorii adresând un îndemn atât
turiștilor, cât și constănțenilor să fie prezenți
la acest eveniment, asigurând că va fi multă
distracție, muzică și dans.  

Grațiela GHEORGHE
gratiela.gheorghe@telegrafonline.ro

Începe Campionatul de Fotbal
al Cluburilor din Mamaia

Echipele cluburilor vor fi susținute de
superbe animatoare care vor intra, acum, 

în rolul majoretelor

Diana Dumitrescu,
într-o peliculă

filmată la Hollywood
Constănțeanca Diana Dumitrescu pare să

își revină la un an după divorțul de regizorul
Ducu Ion. Chiar dacă pe plan sentimental nu
și-a găsit încă liniștea în brațele unui bărbat cu

care să întemeieze o nouă relație și, poate,
familie, actriței îi merge bine pe plan
profesional, reușind  să joace într-o peliculă
filmată la Hollywood. Frumoasa blondă în
vârstă de 30 de ani a interpretat rolul unei
menajere în pelicula „A Royal Christmas”, a
cărei lansare va avea loc în noiembrie, în
America. 

Diana a recunoscut: „M-a surprins foarte
tare telefonul în care mă anunţau că am luat
castingul şi că trebuie să mă duc chiar în ziua
respectivă să fac o lectură cu o parte din
distribuţie. A fost o experienţă frumoasă şi
diferită, pentru că nu am mai lucrat cu o
echipă americană până acum”. (G.G.)


