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Recenzie: Sala Palatului, neincapatoare pentru fanii Larei Fabian!  
 
 
 
 
 
     Lara Fabian este o artista extrem de iubita. S-a putut vedea asta in week-endul care a trecut, la 
concertele pe care artista le-a sustinut in premiera in Romania, cu casa inchisa! In total, peste 8000 de 
oameni au venit la Sala Palatului sa o vada pe cea care pare a fi artista momentului!  
 
     Pe 17 si 18 martie Sala Palatului a functionat 
la capacitate maxima! Lara Fabian a cantat 
pentru prima oara in fata romanilor. „A cantat” 
este putin spus. Ar fi mai potrivit sa spunem ca a 
oferit o lectie de virtuozitate si de sensibilitate! 
Mii de romani dar si oameni din Germania, 
Belgia, Ungaria, Franta si Olanda au participat la 
o reprezentatie de nota 10 plus, marca Lara 
Fabian! Aceasta s-a prezentat impecabil in fata 
publicului, oferindu-le celor din sala bucuria de a 
asculta live piese precum „Je t’aime” „Adagio” 
sau „Je Souis Malade”... 
  
     Intr-un decor superb, (format dintr-o canapea 
rosie, sfesnice cu lumanari rosii si zeci de 
trandafiri albi) Lara si-a prezentat show-ul impecabil, lasandu-i muti de uimire pe fanii adunati in sala. Artista a 
vorbit foarte mult cu publicul si le-a povestit celor din sala cate ceva despre fiecare piesa. Lara Fabian a vrajit 
pur si simplu publicul, acesta aplaudand aproape la fiecare vers. Dupa fiecare piesa, Lara trebuia sa astepte 
putin pentru ca oamenii sa termine de aplaudat. A primit foarte multe flori, atat la concertul de sambata cat si la 
cel de duminica. A fost atat de amabila cu ingerii ei (caci asa isi denumeste fanii) incat a acceptat sa faca poze 
cu ei chiar in timp ce canta: artista s-a aplecat peste scena si s-a fotografiat cu cei ce o rugasera, cerandu-le 
celorlalti fani sa nu fie gelosi. In concertul de duminica Lara a avut parte de o intamplare cel putin ciudata. La 
un moment dat un tanar descult, imbracat cu o mantie alba, asemenea lui Iisus, a urcat pe scena si a rugat-o sa il 
lase sa cante. Lara le-a facut semn bodyguarzilor ca este ok sa il lase pe scena si a spus ca este o fire curioasa, 
cerand inca un microfon si pentru tanar. Acesta a inceput sa ingane niste versuri insa vocea nu il ajuta deloc. 
Draguta, Lara i-a multumit acestuia: „Esti un tanar curajos. Multumesc foarte mult domnule”. Apoi, amuzata 
de moment, a spus: „Am crezut ca daca arati ca Iisus vei si canta ca el...”    
 
     La concertul de sambata Lara a avut parte de o surpriza imensa, pusa la cale de fan clubul artistei. Membrii 
acestuia au impartit tuturor oamenilor din sala cate o hartie care avea pe o parte o inimioana, cu mesajul „Ne-ai 
lipsit” si pe cealalta parte versurile piesei „Je t’aime”. Cand a sosit momentul, tot publicul s-a ridicat in picioare 



 
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

   
 
     19 martie 2012 

si a cantat intr-un glas aceasta piesa. Vizibil emotionata, Lara a multumit fanilor, amintindu-le inca o data cat 
de mult ii iubeste.  
 
     In total, spectatorii celor 2 reprezentatii s-au putut bucura de 5 bis-uri din partea Larei. La fiecare sfarsit de 
concert Lara si-a prezentat echipa si apoi s-au inclinat cu totii in fata publicului! Artista a facut chiar si cateva 
marturisiri: publicul si interactiunea cu el dau sens vietii sale! 
 
     In concluzie, romanii au avut parte de o lectie de muzica. Si de spiritualitate totodata. „Daca ingerii ar avea 
voce, ar suna ca cea a Larei Fabian!” a fost parerea unanima a celor ce au asistat la concertele artistei. 
 
     ~~Concertele „LARA FABIAN” au avut loc la Sala Palatului din Bucuresti pe 17 si 18 Martie 2012 si au 
fost organizate de Project Events in colaborare cu European Event Service. Parteneri media: Magic FM, 
Cancan, Ring, Sapte Seri, Zile si Nopti, VIP, Centrul Vechi, Stop To Shop, Bucharest NightLife, iConcert.ro, 
BestMusic.ro, ADPM.ro, Ziare.com, OrasulM.eu, Port.ro, Garbo.ro, Ciao.ro, Eva.ro, Ele.ro, 
BucharestHerald.com, eComunicate.ro, Indoor Media, Zoom, Carpat Guard, Spard Team, Cocor Media 
Channel.~~ 
 
     http://www.youtube.com/watch?v=OAusy_260P0 
     http://www.youtube.com/watch?v=613faRufDKQ&feature=related 
 


