O “Noapte de Vis“ alături de Grupul Vocal Elogio şi soprana Luiza Spiridon
Sâmbătă , 17 decembrie 2011 , la Casa de Cultură a oraşului Videle a avut loc concertul
de colinde din repertoriul naţional şi internaţional susţinut de tinerele talente din Grupul Vocal Elogio.
Alături de acesta , a urcat pe scenă şi cunoscuta soprană Luiza Spiridon , care a încântat publicul
prin calităţile sale vocale unice , cunoscut fiind faptul că lansarea sa în lumea muzicală a început cu un
repertoriu vast de muzică religioasă (specifică mai multor culte şi confesiuni) .
Astfel , deşi aceşti tineri aflaţi la început de drum nu sunt încă la fel de cunoscuţi precum marile
nume de pe scenă muzicală din România (fiind recent absolvenţi de Conservator) , au reuşit să
electrizeze sala dovedind faptul că există potenţial nativ în această industrie .
Soprana Luiza Spiridon a aprins lumina speranţei în sufletul auditoriului prin melodiile “ Silent
Night ” , “ O Holly Night ” , ” Little drummer boy ” sau “ Mary did you know ” de pe albumul
“ Cântecul Betleemului “ reuşind să atragă atenţia asupra faptului că muzica religioasă specifică
perioadei Crăciunului poate să creeze spectacol , atâta vreme cât există talente care să o pună în
valoare şi să o transforme prin influenţa muzicii uşoare , aceşti adolescenţi virtuoşi fiind printre primii
cultivatori ai acestui fenomen artistic din România . Mai mult decat atât , au meritul deosebit ca prin
muzica lor , să contribuie la reconcilierea între culte şi să ridice repertoriul muzical al fiecăruia la
rang de artă .
În egală măsură , publicul a avut ocazia să participe la o scurtă prelegere medicală cu privire la
modul în care stilul nesănătos de viaţă ne poate afecta prin apariţia diabetului , precum şi la o testare
gratuită a glicemiei .
Acest concert a fost posibil cu sprijinul Primăriei Oraşului Videle .
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