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rea Horești, care se află la o distanţă de doar 23 km de
u trecut Prutul și au câștigat!
Chișinău, unde se roagă și îi mulţumesc lui Dumnezeu
La sfârșitul primăverii, trupa autohpentru tot ce reușesc să obţină.
tonă Brio Sonores a obţinut trofeBrio Sonores în traducere ar însemna „sunet vioi,
ul Concursului Românii au Talent.
strălucitor”. Trupa e alcătuită din tenorii Mihai Gandra„Este cea mai are experienţă pe o
man, Constantin Paladi, Dumitru Mîţu, Valeriu Moruz;
scenă, pe cea de la Românii au talent. Sunbaritoni Adrian Ţâmpău, Alexei Digore, Veaceslav Timoftem emoţionaţi şi le mulţumim părinţilor,
te și vocea de bas, Ion Tucan. Băieţii au vârste cuprinse
rudelor şi celor care cred în noi”, au declarat
între 22 și 35 de ani. Piatra de temelie a grupului artistic
muzicienii pentru Ştirile ProTV.
a fost pusă de Ion Brătescu, prim-maestru de cor la TeaDupă o luptă aprigă în semifinale, cei opt
trul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu“, care acum
băieţi au devenit eroii principali din sezonul
nu mai face parte din formaţie. Povestea nu este deloc
IV al concursului. Colajul muzical interpretat
una plăcută și păcat că nu se pot bucura împreună de
de vocaliștii de pop-operă, în combinaţie cu
premiu.
o regie scenică de neuitat, i-a făcut pe interpreţii noștri să se bucure
de înalte aprecieri din partea
juraţilor. Tinerii au vrăjit audiVOCILE LOR PĂTRUND ÎN SUFLET ȘI RĂMÂN ACOLO, CA UN
enţa, interpretând versuri din
ECOU. SUNT VOCI PE CARE NU LE POŢI UITA, LE POŢI DOAR
piesa „Lume, lume”, a Mariei
ADORA! TE ATING, TE ÎNCÂNTĂ, TE FAC SĂ-I ASCULŢI LA INFINIT.
Tănase, dar și câteva celebre track-uri internaţionale.
Membrii trupei Brio Sonores
Îmbrăcaţi la patru ace, cu voci impecabile, ei ajung la
au cucerit-o, în special, pe Andra, care a
inima publicului, care, de altfel, îi apreciază la justa lor
spus profund emoţionată: „Aveţi tot ce vă
valoare. Alunecând prin pavilionul urechii umane, vocile
trebuie ca să câștigaţi acest concurs!” Lucru
lor pătrund în suflet și rămân acolo, ca un ecou. Sunt
care s-a și întâmplat.
voci pe care nu le poţi uita, le poţi doar adora! Te ating,
Femeile dintotdeauna au adorat boys
te încântă, te fac să-i asculţi la infinit. Soliștii trupei fac
bandurile, pentru că au tendinţa de a cuceri
repetiţii cât consideră că ar fi necesar pentru a avea o
prin vocile lor publicul. Opt băieţi de excepprestaţie foarte bună.
ţie s-au decis să formeze un boys band auEi nu se lasă de muzică nici în afara concertelor. Unii
tohton. Frumoși, talentaţi și entuziasmaţi,
sunt deja soliști la Teatrul Naţional de Operă și Balet
tinerii încântă femeile cu vocile lor puterni„Maria Bieșu” din Chişinău, iar ceilalţi își fac studiile în
ce.
cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. AstBrio Sonores reprezintă un nume care
fel, muzica le este sensul vieţii.
și-a făcut apariţia încă din 2009, fiind un
Tinerii au concertat şi prin Europa, ajungând în ţări
cor de bărbaţi talentaţi. Interpretează difeprecum Bulgaria, Grecia şi Polonia. Toate concertele
rite genuri de muzică: populară, compoziţii
la care au avut ocazia să participe au fost memorabile.
italienești, franceze și rusești, dar și muzică
Chiar și departe de casă au avut parte de un public extrabisericească. Au o pregătire muzicală profeordinar și au primit multă energie pozitivă.
sională. În ultimul timp, abordează mai ales
Reveniţi acasă, plini de entuziasm, vocaliștii de la Brio
genul pop-operă.
Sonores vor încerca să abordeze în continuare toate stiFormaţia Brio Sonores s-a înfiinţat în
lurile muzicale, pentru că, după cum spun ei, toate le
cadrul Seminarului Teologic „Sfinţii Trei
sunt pe plac. Nouă nu ne rămâne decât să-i ascultăm,
Ierarhi” de pe lângă Mănăstirea Zăbriceni,
să-i apreciem pe reţelele de socializare și să ne mâniniţial fiind un cor bisericesc. În prezent, în
drim cu ei.
fiecare duminică, băieţii cântă la Mănăsti-
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