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Seară de poveste pentru fanii Krypton. Cei cinci membri ai trupei au susţinut, sâmbătă seara, 

un concert extraordinar la Teatrul de Vară din Târgu-Jiu, spectacol în cadrul căruia au 

interpretat unele dintre cele mai cunoscute hituri ale lor, dar şi piese noi ce vor fi incluse pe un 

viitor album. 
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Răzvan “Lapi” Lupu, Sorin Voinea, Dragoş Docan, Eugen Mihăescu şi Gabi Nicolau “Guriţă” 

au ajuns la Târgu-Jiu ca invitaţi ai Centrului Europe Direct Gorj, Bibliotecii Judeţene 

“Christian Tell” şi ai Şcolii Populare de Artă, concertul trupei Krypton făcând parte din 

manifestările organizate cu ocazia Zilei Europei. 
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“Am vrut să sărbătorim împreună cu târgujienii Ziua Europei – 9 mai şi pentru asta, împreună 

cu partenerii noştri, am reuşit să oferim un spectacol celor care au fost prezenţi, un spectacol 

în cadrul căruia, prin muzică şi dans, am încercat să demonstrăm că deviza Uniunii Europe – 

«Unitate în diversitate» – este o realitate”, a declarat Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii 

Judeţene “Christian Tell”. 
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Evenimentul dedicat Zilei Europei s-a numit “Euroarmonii” şi a constat într-un spectacol 

susţinut de elevii şi profesorii Şcolii Populare de Artă, alături de invitaţii lor: Daniela 

Popescu, Litua Band şi Lyra Gorjului. În final, spre încântarea fanilor prezenţi, pe scenă au 

urcat cei cinci membri ai trupei Krypton, care s-au declarat încântaţi să revadă un oraş de care 

îi leagă amintiri frumoase. 
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“Am revenit cu drag la Târgu-Jiu. Ne leagă momente de cultură, ne leagă un Brâncuşi, Poarta 

Sărutului…noi suntem veşnic îndrăgostiţi, chiar şi în unele dintre piesele noastre se reflectă 

treaba asta. Bineînţeles că ne întoarcem cu drag oriunde în ţara asta unde sunt locuri frumoase 

ca aici, în Târgu-Jiu. Am pregătit pentru târgujieni şi piese mai vechi, best of-uri ale trupei 

Krypton, lansate acum ceva timp, dar avem şi piese noi pe care le strângem încet, încet pentru 

un viitor album. Am fost primiţi foarte bine de organizatori şi sperăm ca publicul să ne 

primească şi mai bine”, declara Gabi Nicolau, solistul trupei Krypton, înainte de începerea 

concertului. 
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Dorinţa acestuia s-a împlinit, în sensul că oamenii prezenţi, chiar dacă, din păcate, nu au fost 

foarte numeroşi, au aplaudat şi cântat cu foc alături de membrii trupei timp de aproape două 

ore, cât a durat concertul. “Fără teamă”, “Fetele cu ochii verzi”, “Poziţia de drepţi”, “Am 

dormit prea mult”, “Tatiana”, “Sunt doar un nor”, “Îţi mai aduci aminte”, “Supravieţuitor” şi 

“Lasă-mă să spun” sunt doar câteva dintre piesele cu care membrii trupei Krypton şi-au 

încântat fanii, determinându-i pe aceştia să le ceară şi un “bis” în finalul concertului. Seara s-a 

încheiat cu cereri de autografe şi fotografii realizate alături de membrii trupei. 

Roxana Lupu 
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