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4Tune Quartet vor concerta pentru prima dată în Sighet pe 23 noiembrie 2019, de la ora 20.
Evenimentul va avea loc la Friends Wine Bar Sighet (str. Iuliu Maniu nr. 20, etaj), prețul unui
bilet fiind de doar 25 de lei. Biletele pentru acest concert sunt disponibile la The Coffee Factory
(vis-a-vis de Primăria Sighet și pe str. Iuliu Maniu nr. 20).
Prezentare 4Tune Quartet:
Din dragostea pentru rock a 4 prietene şi colege de Filarmonică din Braşov, a luat fiinṭă 4Tune
Quartet, o trupă de coveruri rock mai neobişnuită, fiind un cvartet clasic, care prin sonoritatea
instrumentelor clasice cu corzi, caută să păstreze din sonoritatea electrizantă, vibe-ul şi energia
pieselor originale, dintr-un repertoriu ce acoperă 50 de ani de muzică şi mai multe genuri
(pop-rock, rock alternative, rock progresiv, heavy metal).

De la concertul de debut din anul 2014 în clubul braşovean The Square, 4Tune Quartet a
susṭinut numeroase concerte atât în cluburile braşovene (Rockstadt, Kruhnen Musik Halle,
AltSquare), cât şi în cadrul a numeroase festivaluri ca: festivalul de film horror “Dracula Film
Fest”, “Strada dell’Arte”, festivalul “Rock’n Parc”, în cadrul festivalurilor “Musica Barcensis” şi
“Musica Coronensis”, “Piano Rocks” - Sibiu şi multe altele. A susținut pe scena Filarmonicii
Braşov un recital cu muzică de film în anul 2015, iar în stagiunea urmatoare, un recital
pop-rock. În martie 2018, împreună cu trupa braşoveană Hteththemeth (alături de care a filmat
videoclipul piesei Light Lies), a susţinut o serie de concerte în Bucureşti, Braşov şi Cluj iar din
vara aceluiaşi an, 4Tune Quartet începe o frumoasă colaborare cu trupa Dirty Shirt, colaborare
ce continuă şi pe viitor, trupă alături de care a susṭinut numeroase concerte, dintre care le
amintim pe cele de pe scena importantelor festivaluri rock: Metalhead Meeting şi Rockstadt
Extreme Fest.
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Componenṭa 4Tune Quartet este:

Roxana Barsan – vioara I
Corina Tofănel – vioara a II-a
Simona Gurău – violă
Alexandra Enache – violoncel

Regulament pentru public la concertul ”Rock Meets Classic” cu 4 Tune Quartet:
- accesul în sală se face până la ora 19:50.
- comenzile de la bar se preiau și se livrează la mese doar în pauzele pe care formația le va
avea pe parcursul concertului. Aceste pauze vor fi suficient de mari pentru ca cei prezenți să
poată comanda și consuma produsele dorite din meniul nostru, dar și pentru a socializa.
- pe parcursul perioadelor în care fetele de la 4Tune Quartet vor cânta, dorim să se păstreze
liniștea la mese pentru ca cei prezenți să se poată bucura cu adevărat de acest concert. De
aceea, recomandăm ca cei prezenți să păstreze momentele de conversații pentru pauzele din
concert, iar telefoanele să fie pe modul silențios, la fel ca în orice sală de spectacol.
- persoanele care nu se vor conforma acestui regulament vor fi invitate politicos să părăsească
spațiul nostru pentru a nu îi deranja pe cei care au venit la concert cu scopul de a asculta
muzica formației invitate, nu discuțiile personale de la mesele vecine.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag vineri, 23 noiembrie 2019, la Friends Wine Bar Sighet, pe
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str. Iuliu Maniu nr. 20 (etaj) la un concert cu totul special în orașul nostru: Rock Meets Classic
cu 4Tune Quartet!

Un articol amplu despre acest proiect muzical puteți citi
AICI
.
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