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După succesul pe care l-a avut concertul din luna noiembrie 2019, trupa Flashover (Cluj)
readuce muzica bună în Friends Wine Bar Sighet pe 8 februarie 2020, de la ora 20. Teodora și
Roje promit o nouă seară excepțională!
Flashover s-a format în vara lui 2018 de
către Roje și Teodora Bârla, doi muzicieni din Cluj-Napoca care ne vor oferi o seară specială de
muzică Electro, Jazz, Downtempo, Chamber Music, Trip Hop, Experimental.

Trupa ne va încânta cu adaptări personale ale unor piese semnate Pink Floyd, Leonard
Cohen, Nancy Sinatra, Chris Isaak, Tori Amos, George Michael, Sade, H.I.M., Diana Krall,
Haddaway, Red Hot Chilli Peapers, Morcheeba, Shivaree, Kovacs, Portishead, Hooverphonicși
multe altele.

Roje e un pianist/ claviaturist cu o vastă experiență și un repertoriu variat în domeniul
proiectelor de piano bar și trupe de coveruri. A împărțit scena cu nume mari în domeniu, inclusiv
formația Camelot. De asemenea, a cântat în trupe ca Seven, CASH, Slut, Hazard, Pianette
(alături de Aminda), Electrochock și a compus și orchestrat pentru artișt cunoscuți, cum ar fi
Emeric Imre, Mircea Baniciu, Vasile Seicaru, Florin Chilian, Razvan Krivach, Magda Puscas,
Tatiana Stepa, Emilian Onciu, Vali Moldovan, Highlight Kenosis și mulți alții. În Decembrie
2010, artistul a dat viață primului său draft de compoziții, combinând sunete cu arta vizuală,
alături de marea artistă Adriana Jebeleanu. Inspirat de această colaborare, Roje a compus o
serie de lucrări pianistice, astfel născându-se sunetul conceptual „Blind Deaf Mute”.

Teodora a început să cânte din liceu, alături de formația longevivă de metal modern Vespera
(până în 2018) și în proiectul local de piano bar Soiree, alături de pianistul Liviu Sorescu.
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Aceasta a lucrează și la câteva compoziții proprii, sub numele de Galetheia, proiect în care a
început să experimenteze cu varii stiluri ale muzicii electronice. De asemenea, Teodora
lucrează în calitate de vocal coach la o școală locală de muzică, Art’sCool (inițiată de muziciana
Aminda).

Biletul costă 50 lei și include:
25 lei - suport artiști
25 lei - consumație.
NOTĂ: Decontarea consumației incluse în preț se face doar pe baza biletului. Păstrați biletul
până la finalul concertului și plata consumației!

Biletele se găsesc la The Coffee Factory Bistro (str. Iuliu Maniu nr. 20, parter). După succesul
pe care l-a avut concertul din luna noiembrie 2019, trupa Flashover (Cluj) readuce muzica bună
în Friends Wine Bar Sighet pe 8 februarie 2020, de la ora 20. Teodora și Roje promit o nouă
seară excepțională!

Biletul costă 50 lei și include:
25 lei - suport artiști
25 lei - consumație.
NOTĂ: Decontarea consumației incluse în preț se face doar pe baza biletului. Păstrați biletul
până la finalul concertului și plata consumației!

2/3

Concert cu Flashover (Cluj) pe 8 februarie 2020 în Friends Sighet
Scris de Sighet Online
Sâmbătă, 01 Februarie 2020 20:18 -

Biletele se găsesc la The Coffee Factory Bistro (str. Iuliu Maniu nr. 20, parter).
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