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Concertul The Cranberries de la Bucureşti: Muzică bună pentru aproximativ 6.000 de fani
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Trupa The Cranberries a cântat timp de o oră şi jumătate pentru cei aproximativ
6.000 de fani veniţi, la Pavilionul Central al Romexpo, din Capitală.
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Andreea Marin are o nouă relaţie?!
Se zvoneşte că Andreea
Marin şi-ar fi găsit un iubit cu
12 ani mai tânăr decât ea,
aproape după modelul
Mihaelei Rădulescu - Dani
Oţil.
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o mai veche cunoştinţă.
Oricum ar fi, iniţiativele tale
în...
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Liviu Vârciu, un viitor politician

despre zodia ta

CLIPUL ZILEI
În deschiderea concertului The Cranberries au cântat cei de la The Mono Jacks.
Red Hot Chili Peppers - By

Trupa The Cranberries a revenit la Bucureşti în 2012, cu un show ce a adunat
aproximativ 6.000 de fani. Trupa a început să cânte la ora 21.00, aşa cum era programat,
iar prima piesă a fost "Just My Imagination".

The Way

BULA ZILEI

Au urmat apoi piese cunoscute precum "When You're Gone", "Linger", "Free To
Decide", dar şi piese de pe cel mai nou album al trupei "Roses".
Solista Dolores O'Riordan a schimbat pe parcursul spectacolului trei rochii: o rochie
argintie cu paiete, una aurie cu paiete accesorizată cu o bandană ce oferea un aer
vintage, iar la sfârşit, o rochie roşie de seară asortată cu un buchet de trandafiri roşii.
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Danemarca a castigat Eurovision 2013! Afla pe
ce loc s-a clasat Romania!

PROMO

Finala Eurovision 2013 a fost
castigata de Danemarca prin
Emmelie de Forest si piesa
"Only Teardrops"! Afla pe ce
loc s-a clasat Romania si
cate puncte a strans!
Jennifer Lopez "Live It Up" feat Pitbull
(videoclip)
Doddy si Puya lanseaza Klandestin, luni pe
Urban.ro (teaser, poze)

Dolores a oferit şi de această dată spectatorilor piesele în stilul ei caracteristic şi
inconfundabil, cu inflexiunile sale celebre în voce. A fost plină de energie, a dansat şi a
vorbit cu publicul pe tot parcursul show-ului.

JOCUL ZILEI
Au intrat la închisoare! Nici măcar celebritatea
nu i-a mai ajutat!

Energia lui Dolores a fost primită de public ceva mai greu, de vină fiind, poate, şi vremea
rece de afară. Odată intraţi în atmosferă, fanii au cântat şi dansat alături de trupă pe
acordurile celor mai îndrăgite piese printre care "Salvation" şi "Zombie".

Faima şi posibilităţile
financiare le ajută pe vedete
să-şi satisfacă orice moft,
însă în cazul unora lucrurile
au scăpat de sub orice

Sunetul a lăsat un pic de dorit, astfel că fanii nu au putut auzi clar toate versurile pieselor
interpretate de The Cranberries.
Spectacolul s-a încheiat după o oră şi jumătate de muzică bună, iar ultima piesă cântată
de trupa irlandeză a fost "Dreams".
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De ce crezi că înşală femeile?
Aventură românească: America pe
motocicletă, îmbrăcati în ie

online cu Mario

Trupa The Cranberries a mai concertat la Bucureşti şi în data de 20 iulie 2010, însă la
Zone Arena.
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Aventuri de-o noapte? Peste 80% dintre femei
spun DA
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Ai fost convinsă că bărbaţii
sunt cei care preferă
aventurile de o noapte. Dar
lucrurile s-au schimbat puţin.
Află ce cred femeile despre
sexul în afara unei relaţii.
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Daca ti-a placut articolul
Trimite mai departe!

Cele mai sexy 10 scene de striptease din filme
Sex bombs: vedetele cu cele mai apetisante
decolteuri

Zooland.ro
Tumorile mamare la caini
Tumorile mamare, benigne
sau maligne, sunt cea mai
comuna forma de cancer la
caini. Ca si la om, cancerul
mamar...

CITESTE SI ALTE ARTICOLE PE ACEEASI TEMA
The Cranberries, în concert la Bucureşti

Cainii maidanezi din Moscova calatoresc cu
metroul
Florida sub asediul melcilor gigantici
(Achatina fulica)

Trupa The Cranberries va susţine un concert anul acesta, pe 11
octombrie, la Romexpo.

"Show Me", noua piesa a trupei Cranberries (Video)
Trupa The Cranberries va lansat un nou album, pe 14 februarie
2012. Asculta "Show me", prima piesa promovata de pe noul
material umit "Roses".
Trupa The Cranberries lansează primul album de studio,
după 11 ani
Trupa The Cranberries va lansa albumul "Roses", primul realizat
în studio, după o pauză de 11 ani.
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