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Loredana agurida album

Caracteristici generale Categorie Vinyl-uri si cd-uri muzica Format disc CD Caracteristici Subgen Muzical Pop Gen Muzical Romaneasca Configuratie (No Unitati In Pochet) CD Suport CD Brand: PRO VIDEOeMAG.ro face eforturi permanente pentru acuratetea informatiilor din aceasta pagina. Rareori
acestea pot contine inadvertențe: fotografia ir caracter informativ și pote conșine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificul pot fi modificat de catre produsă fără preaviz sau pot conține erori de operare. Toate promoțiile prezente în site-ul sunt valabile în limita stocului. La situația góín la
reund. LoredanaGroza în București în septembrie 2009, Andreja Pavel retragere joc de tenisBackground informationBorn (1970-06-10) 10 iunie 1970 (vârsta 50)OrigineOnești, Bacău, RomaniaGenresPop, pop-rock, Autor, dans, soulOcupation(s)Model, entertainer, cantareat, membru al Comisiei, actrita,
compozitoare, business, producator de discuri, antreprenor de televiziune, dansatorInstrumententis active1986–presentLabelsMediaPro MusicWebsitewww.loredana.ro Loredana Groza Groza Groza (n. 10 iunie 1970) este o cântăreață, actriță, dansatoare, personalitate TV, proprietar media și antrenoare
la show-ul de talente Vocea Română [1] [2] , cunoscut pentru alternarea stilurilor muzicale. Și-a început cariera la Onești, România. Ea este căsătorită cu Andrew Bonce și au o fiică. Albumul ei de debut Bună seara, iubito, care a fost lansat în 1988, iar piesa-titlu rămâne cel mai mare hit al ei până în ziua
de azi. În 2002, inspirată de succesul enorm al albumului ei Agurida, Loredana a decis să meargă mai departe pentru a redescoperi și a reinterpretă unele cântece vechi românești, după cercetări aprofundate în perioada dintre cele două războaie mondiale. Rezultatul a fost susținerea Zaraza-vânzătoarei
de la Pro TV, care a fost lansată în decembrie 2002 pentru MC, CD și VHS. Piesa ei Vreau să nu se zvonească în mod fals că va participa la Concursul Național Eurovision 2006. Acest lucru a contrazis comentariile Loredanei că nu va participa niciodată la selecția națională după înfrângerea suferită în
2005 cu piesa Lele. Cu toate acestea, zvonurile au fost anulate ca urmare a publicării participanților la Finala Națională din 2006. A fost antrenorul versiunii românești a competiției de televiziune The Voice în primele șapte sezoane și are o poză cu Avon în România. În 2011, Groza a ales Warner Bros
Animation pentru a oferi vocea de canto a Gloriei în filmul de animație Happy Feet 2. [3] Viața și cariera 1970-1986: Viața timpurie și cariera timpurie Loredana Groza s-a născut la Onești, România, pe 10 iunie 1970. A început să cânte la vârsta de trei ani și a continuat să cânte pe tot parcursul anilor de
școală. La 14 ani, a fost văzută de compozitorul Dumitru Moroșanu și Zsolt Kerestely[4], care au invitat-o la salonul de talente de la București Steaua Steaua (Steaua fără nume), deși era prea deoarece minimul În 1986, la vârsta de 17 ani, a concurat la concursul de talente și a câștigat marele premiu. În
același an, ea a concurat la Festivalul Național de Muzică de la Mamaya, unde a câștigat premiul pentru cel mai bun nou venit, ceea ce a făcut-o cea mai tânără câștigătoare din toate timpurile. [6] Onești, Bacău; Locul de naștere al Loredanei în 1987, la Festivalul de Muzică de la Costinești, l-a cunoscut
pe celebrul compozitor pop Adrian Enesca. El a scris piesa O inimă de 16 ani pentru ea, și după ce a devenit un hit, el a decis să scrie întregul album pentru ea. Astfel, primul album al lui Loredan, Bună seara, a fost lansat în 1988. [7] [8] Deși piesa-titlu nu a fost difuzată la televiziunea română din cauza
cenzurii comuniste, albumul a fost un mare succes, care a fost vândut în un milion de exemplare. [9] În 1989, Adrian Enescu și Lucian Avramescu au produs cel de-al doilea album, Un buchet de trandafiri, care a avut și succes. Cariera ei până în 1994 a înregistrat o pauză când Loredana s-a întors cu un
album, Atitudine, și un show live pentru a-și reînvia statutul de vedetă pop. În 1995 a călătorit prin țară cu trupa Direcția 5. [11] 1995 a fost, de asemenea, anul în care a lansat albumul Născuta toamnă. În 1996, ea a lansat albumul Tomilio [12] și a început să colaboreze cu ProTV și Media Pro Music. [13]
În 1997, ea a susținut un concert deconectat la Teatrul Național. Ea a apărut, de asemenea, pe hit-ul de mare succes single Lumea e mea de B.U.G. Mafia. [14] În 1999, ea a lansat ep-ul de succes Aromaoma. [15] În 2000, Loredana a apărut pe coperta revistei Playboy,[16] care s-a vândut și a
confirmat-o ca sex-simbol, la mai bine de un deceniu de la începerea carierei sale. În 2001, Loredana l-a angajat din nou pe Adrian Enescu pentru diva. [17] În 2002, Agurida[18] și Zaraza sunt urmate de două albume inspirate de muzica populară. Fata cu șosete de diamant[19] a fost lansată în 2003,
urmată de Extravaganza[20] (2005) și Jamparalele (2006). În 2006, a fost gazda MTV Romanian Awards. [21] În 2007, ea a fost artista de încălzire a concertului lui George Michael din București. Loredana este căsătorită cu producătorul TV Andrew Bonce. Au o fiică, Elena. [23] Videoclipul extravagației
pentru piesa-titlu a ultimului ei album, Extravaganza, a fost filmat în Las Vegas. Nu au existat regizori, nici make-up artiști și nu stilisti pentru video; ea a planificat cea mai mare parte a producției ea însăși. A fost un mare succes. Albumul Loredana Groza Linz Europa Hafenfest Iulie 2009 1988 – Buna
seara, iubito 1989 - Un buchet de trandafiri 1994 - Atitudine 1995 - Nascuta toamna 1996 - Tomilio 1998 - Lumea e mea 1 - AromAroma 2000 - Diva în 2001 - Agurida 2002 - Zaraza - Vânzătoarea de păceri 20 – Fata cu șose de diamant 2004 – Zig Zagga Extravaganza 2006 – Jamparalele 2007 – My
Love 2007 – Produced in Romane 2008 – Tzuki Tzuki EP 200 9 – Sundance 2010 – IubiLand 2012– Apa 2016- Loredana Y Su Nuevo Latir 2017-Ador 2020-Agurida XX ( remake) Remixes Colectii 2010 - Rain Dusuri Remixed, Ploaie izdots 2010. gada 1. jūlijā Soundtracks 2002 - Lori 2007 - Čigānu Heart
2008 - Survivor 2008 - Queen 2009 - Aniela Sadarbība 2009 - Valsts Rumānija: Sorbona Student 2009 - Uguns un ledus: Dragon hronikas 2009 - Cepures Down, PRO TV! 2011-2017 - Rumānijas balss Singles Labvakar, mazulis! Lietus lietus, Bujorka! Dzīve ir skaista Sacerējums Izskatās šādi, mei Le
Peak: 1, Rumāṣu Top 100 Zig-Zagga Peak: 1, Rumāṣu Top 100 Silent Night Satra in Sunset Peak: 3, Rumāṣu Top 100 Tzuki Peak: 4, Rumānijas Top 100 Sexxy Mamaliga SunDance Queen Peak: 17, Rumānijas Top 100 Cry Out Lori Milord Uguns un ledus Peak: 187, Billboard Hot 200 My Beautiful Like
Rockstar Peak: 43, franču Top 100 Pill'n Aniela Reiz decembrī Ūdens (feat. Cabron) Izšṣērdīgs Music Videos Labvakar, baby! Extravaganza Lele Zig-Zaga Satra în apus de soare Regina Tzuki foc și gheață ca o apă Rockstar (feat. Cabron) Nu știu cine ești (feat. Cornel Ilie) Waiste Your World Val after
Wave Avatar Today Sex on the Couch Filmography Mind Me Beautiful (2012) – Yvonne State of Romania (2010) – Invitat special Aniela – (2009) Fire and Ice: The Dragon Chronicles – Lila (2008) Queen – Rodia (2008–2009) Heart Gypsy – Rodia (2007–2008) Survivor – Lory (2007) Gheonoaia – Ana
(1998) Live Paradise (1994) A doua cădere a Constantinopolului (1994) Cuibul viespilor – Marinela (1987) Alții X Factor România (2019–prezent) Vocea României (2011–2017) Pălării, PRO TV! (2009) Miss ROpride 2009 (2009) Queen's Stories (2009) True News Stories (2008-prezent) 9th Heaven
(2007-2008) Stāsts par Loredana (2006) Atsauces ^ Loredana | Balss Rumānijas | Protv. Vocearomaniei.protv.ro. Skatīts: 2013. gada 21. august. ↑ George Michael izvēlējās Loredana. egirl.ro (rumāṣu valodā). 2007. gada 22. martā. Skatīts: 2012. gada 12. jūnijs. ↑ ^ Intervija ar Jolt Kerestely Arhivēts 20
Marts 2012 pie Wayback Machine ^ Star Bez nosaukuma - svarīgākais parādīt Ceausescu laiks - VIDEO - www.acasatv.ro ^ Loredana Groza ^ Loredana Groza - Labdien, Baby! (Vinil, LP, Album) plăcintă Discogs ^ Labvakar, baby - YouTube ^ ^ Loredana Groza - Bouquet rožu pie Discogs ^ Direction 5
feat Loredana Groza - Es domāju, ka jūs esat delikāts - YouTube ^ Loredana * - Tomicio pie Discogs ^ Loredana - informācija par Loredana, dziesmas, bildes, video ^ Loredana - Pasaule ir mans (feat.B.U.G. Mafia) - YouTube ^ Loredana * - Aroma (Casetă) plăcintă Discogs ^ FOTO NECENZURATE ar
karstākie zvaigznes Rumānijā, kas rada debracate! Uzmanību, karstā pozas! - Rumānija SuperStar Arhivate 2 Jūlijs 2013 pie Wayback Machine ^ Loredana - Diva inamorata - YouTube ^ Loredana - Agurida - albume - Agurida al Loredana, detalii, melodii ^ Loredana * - Girl with Diamond Socks (CD,
Album) la Discogs ^ Loredana - Extravaganza - YouTube ^ Astăzi, MTV Awards ^ Loredana cântă deschiderea lui George Michael ^ Loredana - Audiție gratuită, concerte, statistici și imagini la Last.fm Link-uri externe Site-ul oficial Music ProductionBrainz Preluat de la
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