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Revelion in Piata Victoriei (12.12.2013)
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=8767

Marti, 31 decembrie 2013, în Piata Victoriei din Timisoara vor avea loc o serie de concerte si evenimente
organizate de Primaria Municipiului Timisoara pentru sarbatorirea noului an.
Programul este urmatorul:
20.00 &ndash;Muzica ambientala
21.00 &ndash;Phaser
22.00 &ndash; Silviu Pasca | The Guy
23.00 &ndash; Kamelia si George Hora
23.50 &ndash; Cuvântul primarului
24.00 &ndash;Foc de artificii
00.30 Dj Optik si Adrian Eftimie
Trupa Phaser
a luat nastere în anul 2007 si în prezent este alcatuita din Carina, Radu, Lucian, Vlad si Arnold. Ei s-au facut
remarcati în cadrul preselectiei nationale Eurovision 2013, cu piesa în limba franceza, "Pour toi et pour moi",
iar de curând au lansat si videoclipul piesei "Fapte, nu vorbe".
Fost concurent la "Românii au talent" si "Vocea Romaniei", Silviu Pasca
îsi continua visul si cariera în muzica.
The Guy, concept muzical întemeiat de Silviu, ia nastere la Timisoara la sfârsitul verii 2011. Instrumentisti ai
unor trupe cu traditie fac parte din trupa sa, si, împreuna abordeaza diferite stiluri muzicale, ale scenei de
&ldquo;cover&rdquo; românesti. Playlist-ul apartine genurilor r&b, hip-hop, rock alternativ, indie si
electronic.
Silviu a reusit sa adune lânga el o gasca de instrumentisti talentati, polivalenti si deschisi la minte, alaturi de
care împartasete viziunea sa despre muzica. "Instrumentistii mei se numesc Gore Teodorescu, Naste Lucian si
Alex Corlan si alaturi de ei fac parte din proiectul THE GUY.
Sigur o sa auziti multe chestii faine despre noi, pentru ca noi suntem cei care cânta altceva si o facem bine
" spune Silviu Pasca

Kamelia si George Hora
au fost si sunt o prezenta constanta în muzica româneasca. La doar 15 ani Kamelia a lansat primul album
împreuna cu George Hora, iar 4 ani mai târziu a aparut cel de-al doilea album de coveruri.
În anul 2009 colaborarile cu Puya la piesele &ldquo;Undeva-n Balkani&rdquo;, &ldquo;&rdquo; si
&ldquo;VIP&rdquo;, i-au propulsat pe cei doi pe primele pozitii ale topurilor muzicale românesti, iar cei doi
îsi surprind mereu fanii cu piese care depasesc recordurile vizualizarilor pe youtube.
Kamelia este artista cu cei mai multi fani din vestul tarii (aproape 400.000), iar piesele &ldquo;Prima
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Oara&rdquo;,&rdquo;Vara rece&rdquo; sau cel mai nou hit alaturi de Vescan, &ldquo;Piesa mea
preferata&rdquo;, sunt în topul preferintelor timisorenilor! Anul 2013 a fost pentru George Hora plin de
lansari si colaborari. A produs noul album Voltaj, a colaborat cu Nane la piesa &ldquo;Noi 2&rdquo;, si a
lansat primul videoclip solo din cariera pentru balada &ldquo;Privesc înainte&rdquo;.
De Revelion timisorenii vor asculta live hit-urile semnate Kamelia & George Hora, dar si noul single
&ldquo;Vina ei&rdquo;, semnat de George ce urmeaza sa fie lansat în scurt timp.
Dupa miezul noptii vor încinge atmosfera Adrian Eftimie si DJ Optik.
Adrian Eftimie
si-a început activitatea de DJ din dorinta de a împartasi pasiunea pentru muzica si altora. Concomitent, începe
si productia, hitul verii 2006 fiind indiscutabil &ldquo;No side effect&rdquo;. Eftimie este cel mai solicitat DJ
din România, cunoscut fiind faptul ca, orice petrecere la care mixeaza devine un succes, o noapte de neuitat.
DJ Optick,
alias Bogdan Moldovan, intra în categoria &ndash; a man on a mission! Ca artist, a încercat în permanenta sa
depaseasca limitele unui tipar impus de un anume stil din muzica dance. Sound-ul marca Optick este
&ldquo;friendly&rdquo; pentru radio si rupe orice ring de dans. Dj Optik face parte din categoria invitatilor
speciali la marile evenimente dance, festivaluri, evenimente de club, performând pentru un public de la cateva
sute de persoane, pâna la câteva zeci de mii de oameni.
Va asteptam în Piata Victoriei sa sarbatorim împreuna trecerea dintre ani!
Directia Comunicare
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