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“Þapinarii” ºi Daniel Iancu
au cîntat live pentru constãnþeni
Elena TOADER
“Þapinarii” se numãrã
printre trupele autohtone care
nu au fãcut niciodatã playback,
reuºind, de fiecare datã, sã

muzicã folk din Constanþa, care
a cîntat împreunã cu Ovidiu
Mihãilescu, cei doi fiind
aplaudaþi la scenã deschisã,
mai ales la piesele “Vine valu,
îmi ia calu” ºi “E armonie în

formaþiei, Cosmin Covei ºi
Adrian Tãnase, ºi-au început
recitalul cu binecunoscuta piesã
“Idei preconcepute”, care a fost
cîntatã împreunã cu publicul.
Show-ul a fost unul interactiv,

a mãrturist Adrian Tãnase, unul
dintre
componenþii
trupei
“Þapinarii”. “De fiecare datã,
cînd am cîntat la Constanþa,
publicul a fost nemaipomenit. ªi
în aceastã searã, deºi este

Modã pentru copii,
la Constanþa
Elena TOADER
Cu prilejul Tîrgului de Cadouri de Paºte, Camera de
Comerþ, Industrie, Navigaþie ºi Agriculturã Constanþa, în
colaborare cu Federaþia Patronalã a Industriei Uºoare, a
organizat, special pentru copii, o paradã de modã. Evenimentul
s-a desfãºurat în incinta Complexului Turistic Bavaria Blu din
Mamaia, sîmbãtã dimineaþã, publicul fiind format din copii cu
vîrste cuprinse între 3 ºi 10 ani, însoþiþi de pãrinþi. Cele trei case
de modã: “Nana Fashion”, “Marco Ideal“ ºi “Maiorii Com Prod“
au arãtat audienþei cã ºi cei mici pot fi... la modã.
Adresîndu-se copiilor cu vîrsta pînã în opt ani, þinutele au
fost atît pentru zi, cît ºi pentru searã. Rochiþe de ocazie, în culori
calde, cît ºi þinute de stradã, din denim sau reiat, au fãcut
deliciul audienþei, modelele fiind aplaudate intens de toþi cei
prezenþi. La final, toþi copiii au primit din partea Iepuraºului cîte
un cadou. Mai mult, firma constãnþeanã “Nana Fashion“ a oferit
celor mici þinutele pe care le-au purtat la prezentare. În plus,
organizatorii îºi doresc sã realizeze o nouã prezentare de
modã, cu ºi pentru copii, ºi cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã. 

“Backstage on stage“,
un show plin de... culoare
Elena TOADER

susþinã show-uri live de
excepþie. Nici concertul de
vineri searã, desfãºurat la
Constanþa, în clubul “Doors”, nu
a fost altfel, localul fiind
neîncãpãtor pentru fanii trupei.
Spectacolul a fost deschis de
Daniel Iancu, interpret de

casa noastrã” - melodie cu
participarea Marianei Butnaru.
Dupã aprox. douã ore în
care Daniel ºi Ovidiu au
întreþinut buna dispoziþie în
clubul “Doors”, a venit rîndul
trupei “Þapinarii” sã urce pe
scenã. Cei doi membri ai

componenþii trupei dialogînd,
pe tot parcursul concertului, cu
cei prezenþi. ”Constãnþenii sînt
primitori. Am mai avut un
concert într-un alt club de aici,
iar publicul a fost la fel de
cãlduros. Însã, la Doors, ne face
o deosebitã plãcere sã cîntãm”,

prima oarã cînd am cîntat în
clubul
Doors,
a
fost
extraordinar,
publicul
constãnþen este mult mai
receptiv decît cel din alte oraºe,
ºi nu pentru cã eu sînt
constãnþean”, a mãrturisit
Daniel Iancu. 

Vineri searã, Tomis Mall a gãzduit show-ul “Backstage on stage“,
oferit de Backstage Salon, aflat la etajul al treilea al aceluiaºi complex
comercial. Constãnþenii au putut asista la un spectacol plin de
culoare, oferit de profesioniºtii salonului. Cei prezenþi au putut afla
care sînt tendinþele în hair-styling, dar ºi care vor fi culorile verii 2007,
atît pentru doamne, cît ºi pentru domni.
Spectacolul a fost deschis cu o reprezentaþie de balet pe muzica
lui Mozart, oferitã de Camelia Dima. Pe scena special amenajatã în
Tomis Mall s-a aflat un adevãrat salon cosmetic profesionist, în cadrul
cãruia au fost oferite demonstraþii live de hair-styling, make-up ºi
face-painting. ”Am realizat o tunsoare cu linii uºoare ºi fine ºi o
culoare în care am utilizat roºu ºi blond, iar pentru acestea, am þinut
cont mai mult de ceea ce ºi-a dorit clienta. Sezonul urmãtor se va
purta foarte mult violetul ºi movul, iar tunsoarea la modã este cea
bob”, a declarat Alexandru, hair-stylist în cadrul Backstage Salon. 

