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Kolejny koncert, który w tym roku polecaliśmy to występ irlandzkiej grupy The
Cranberries.

The Cranberries (fot. Mariusz Kunicki)

Zespół pojawił się w Lublinie na zaproszenie Mosir Lublin oraz Arena Lublin. Organizatorzy bardzo
postarali się i koncert był naprawdę niezły. Przed gwiazdą wieczoru na scenie pojawiła się grupa Lao
Che, która jako suport wprowadziła nas w pozytywny nastrój swoą muzyką. Lecz ich koncert to tylko
wprowadzenie przed gwiazdą wieczoru. Punktualnie o 21.30 na scenie pojawiła się ona Dolores O'
Riordan i jak przystało na gwiazdę dała fantastyczny show. Przez cały czas koncertu można było
usłyszeć starsze utwory zespołu, ale również nowe.

Arena, na której zgromadziło się kilka tysięcy ludzi śpiewało wraz z żurawinkami praktycznie
wszystko. Nie obyło się beż hitów m.in. "To My Family", czy "Just My Imagination", ale wszyscy
czekali na największy hit, czyli "Zombie". Utwór ten pojawił się na zakończenie i wtedy cały stadion
oszalał każdy wraz z zespołem śpiewał dobrze się przy tym bawiąc. Po tej piosence zespół opuścił
scenę, ale każdy kto myśli, że to koniec jest w błędzie. Grupa powróciła po dłuższej chwili i zagrała
na bis kolejne trzy utwory. Choć The Cranberries gościł w Polsce dwa razy tym koncertem
udowodnił, że jest w dobrej formie pomimo, że wokalistka przez jakiś czas miała kłopoty zdrowotne.
Jeżeli ArenaLlublin pójdzie dalej za tym ciosem to przybędzie nam kolejny dobry obiekt koncertowy,
na którym zagoszczą gwiazdy.
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