Dear All, TGP Choir, Awsome Band & Maestro Fritz,
Vă mulţumim din inimă tuturor că v-aţi rupt din timp şi aţi renunţat la alte lucruri ca să participaţi la
TGP 2015 şi că aţi făcut-o cu atâta pasiune şi dăruire!
Cu concertul nostru "Let it shine!" am reuşit într-adevăr să facem să strălucească "o lumină mică
pentru inimi mari", cum frumos scria despre noi Raluca Nelepcu în Banater Zeitung. O lumină
mică, dar o mare bucurie pentru cei prezenţi la Filarmonică, pe scenă şi în sală. Am reuşit chiar să
fim cu toţii un cor mare , împreună cu publicul, la unele piese. E o bucurie şi că am reuşit să
strângem suma totală de 14538 de lei pentru Hospice în cele două seri şi poate, cine ştie, le-am
dat unor spectatori ideea să facă şi voluntariat acolo.
Vă mulţumim în mod special vouă, băieţii minunaţi din band, Cristi, Petre, Johnny, Dani şi Sergiu,
că aţi cântat pro bono pentru o cauză bună şi ne-aţi oferit nouă şansa rară să cântăm cu creme de
la creme a muzicienilor timişoreni, dar şi vouă, superbelor soliste profesioniste Vera şi Alexandra,
că aţi cântat în cor împreună cu noi, bieţi amatori care unii dintre noi nu doar că n-au mai pus
piciorul pe o scenă, dar nici n-au cântat măcar într-un cor. Datorită vouă, muzicieni adevăraţi şi
prea modeşti pentru cât de extraordinari sunteţi, ne-am simţit şi noi artişti preţ de două seri, ceea
ce este o experienţă care nu se compară cu nimic şi pentru care unii au venit din Belgia, Italia,
Germania sau au făcut naveta de la Lugoj.
Mulţumiri last but not least şi ţie, Maestre Dominic (sau Domnule Magician, as you wish)!
Aşa îî spunem noi de la ediţia jubiliară cu orchestra lui Dominic, care mereu are un as în mânecă şi
dacă au fost unele temeri înainte să începem repetiţiile, dacă vom reuşi să mai surprindem publicul
cu ceva după ediţia specială de gospel simfonic, lui i-a ieşit iarăşi o ediţie spectaculoasă prin
repertoriul genial ales, cu nimic sub nivelul ediţiei de anul trecut.
Mulţumiri, Andreas, că ai condimentat aşa de frumos piesele lirice şi că ai adus un plus de farmec
cu violoncelul.
Mulţumim, Denisa, pentru fotografiile frumoase, pentru amintirile imortalizate în instantanee.
Vă mulţumim, Mona şi Cristi, dragii noştri colegi de cor de la AltRadio (http://altradio.tm.ro/), că
prietenii noştri de peste mări şi ţări ne-au putut auzi ca şi când ar fi fost în sală, lucru de care neam convins şi noi ascultând redifuzarea de aseară, care ne-a bucurat enorm. De altfel
înregistrarea e pe site la radio şi o puteţi reasculta de câte ori vi se face dor sau o puteţi trimite
prietenilor.
În a doua zi de concert s-a şi filmat, fără DVD-uri de data aceasta, deci cândva după ce vom primi
masetrizarea audio şi se va face şi montajul cu filmarea, vom pune concertul pe youtube (sau
piesele separat, mai vedem) şi vă anunţăm.
Cândva vara asta, la o dată pe care o vom stabili de comun acord cu surorile, vă invităm la picnicul
deja tradiţional al coriştilor TGP la Hospice. (Pentru cine nu a fost acolo, să ştiţi că au o grădină
numai bună de summer party.)
Cu drag,
TGP Team

