Scris de newsreporter pe 15 decembrie 2018, 11:25

Soprana Sarah Brightman concerteaza in
toamna anului viitor la Bucuresti
Soprana Sarah Brightman va sustine un concert in toamna anului viitor la
Sala Palatului din Capitala, informeaza Agerpres citand organizatorii.
Evenimentul este programat pe 21 octombrie 2019, ora 20,00, cu ocazia
turneului mondial "HYMN: Sarah Brightman in concert", scrie Hotnews.
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Biletele au fost puse in vanzare incepand de vineri, 14 decembrie, ora 11,00, si vor fi disponibile
la Casa de Bilete a Salii Palatului si online, pe vandbilete.ro, entertix.ro, iabilet.ro, eventim.ro,
bilete.Salapalatului.ro.
Potrivitsite-ului oficial al artistei concertul de la Bucuresti va fi urmat, pe 22 octombrie 2019, de un
concert la Sala Polivalenta din Cluj Napoca.
"Cred ca fanii ar trebui sa... astepte neasteptatul!", a declarat artista, care incepe turneul mondial
in America de Sud, fiind programate peste 125 de spectacole pe cinci continente.
Pe 9 noiembrie, Sarah Brightman a lansat cel de-al cincisprezecelea album al sau, intitulat

HYMN, prima inregistrare de studio a artistei de la "Dreamchaser" (2013).
"Cunoscuta pentru gama ei de trei octave si pentru pionieratul miscarii muzicale clasicecrossover, Sarah Brightman a acumulat vanzari globale de peste 30 de milioane de unitati.
Singurul artist care a ajuns simultan in primele pozitii atat in topurile Billboard de muzica de dans,
cat si in cele ale muzicii clasice, Brightman a castigat peste 180 de premii de aur si platina in
peste 40 de tari. Ea este, de asemenea, cunoscuta pentru aparitia din "The Phantom of the
Opera", a carui coloana sonora s-a vandut in peste 40 de milioane de exemplare in intreaga
lume", precizeaza organizatorii.
Duetul sau cu Andrea Bocelli, "Time to Say Goodbye", a devenit un succes international care a
vandut 12 milioane de exemplare in intreaga lume.
Brightman a concertat si la multiple evenimente prestigioase, precum "Concertul pentru Diana"
din 2007, in onoarea fostei printese de Walles Diana, Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992
si de la Beijing din 2008.
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