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MIERCURI 3 septembrie 2008
20,10
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Deschidere + Seară românească
Prima seară a Festivalului Cerbul de Aur 2008 va debuta cu un spectacol extraordinar, care va aduce pe scena de la
Braşov unii dintre cei mai importanţi artişti ai României. Trupele Iris şi Direcţia 5 vor interpreta 20 de şlagăre împreună
cu Aura Urziceanu, Angela Similea, Doru Tufiş, Paula Seling, Gabriel Cotabiţă, Nicola, Laurenţiu Cazan, Monica
Anghel, Luminiţa Anghel, Mircea Baniciu, Marcel Pavel şi Nico. Piesele „Deschideţi poarta soarelui”, „La fereastra
ta”, „Noapte albastră”, „Un actor grăbit”, „Say Something”, „Strada ta”, „Spune-mi”, „Şi ce dacă”, „Să mori de dragoste
rănită”, „Dor de viaţă", „Dragoste la prima vedere”, „Let Me Try”, „Pisica neagră”, „Copacul”, „Îţi mulţumesc” şi
„Iubirea cere pace planetară” vor fi reorchestrate într-o manieră originală de Iris şi Direcţia 5.

21,10
Festivalul International Cerbul de Aur, 2008
*Concurs. Semifinala I
Zece artişti din întreaga lume vor concura pe scena Festivalului CERBUL DE AUR pentru a câştiga marele trofeu. În
prima semifinală vor intra pe scenă: Provincialii (România), Biu Marquetti (Cuba), Lena Grach (Rusia), Nicole Jane
(Marea Britanie), Priscilla (Malta), Tami & Nir (Israel), Annamari Dancs (România), En Yang (China), Josefin (Suedia),
Crash! (Norvegia).
Doar primii trei clasaţi vor concura în finala desfăşurată în data de 6 septembrie.

23,15
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Recital Los Vivancos
Grupul spaniol Los Vivancos, format din şapte fraţi, maeştri în flamenco, oferă show-uri care sunt apreciate în întreaga
lume. Spectacolele lor combină elemente de muzică, dans, arte marţiale, teatru şi acrobaţii. Pe lângă calităţile în arta
dansului, fiecare frate cântă la câte un instrument: Elijah la violoncel, Joshua la pian, Josue la percuţie, Cristo la „palmas”,
Israel la flaut, Aaron la vioara, iar Judah la violoncel cu cinci corzi.
Turneele efectuate încă din adolescenţă în toată lumea le-au oferit prilejul de a prelua elemente din culturile locale pe care
le-au inclus în reprezentaţiile ulterioare. Experienţa acumulată de-a lungul acestor turnee a fost mai apoi dublată de studii
aprofundate în cadrul unor academii de renume din Spania, Anglia, Canada, Olanda. După o perioadă în care cei şapte
fraţi au studiat şi au susţinut reprezentaţii individuale, ei s-au reunit şi în 2004 au înfiinţat Los Vivancos. Din acel moment
succesul a fost fulminant, grupul stabilind recorduri de audienţă în spectacolele susţinute. Imediat după reprezentaţia de la
Braşov din 3 septembrie, Los Vivancos vor pleca spre New York pentru a lua parte la Festivalul de Dans Evening Stars
din metropola americană.

JOI 4 septembrie 2008
20,10
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Concurs. Semifinala II
Zece artişti din întreaga lume vor concura pe scena Festivalului CERBUL DE AUR pentru a câştiga marele trofeu. În cea
de-a doua semifinală vor intra pe scenă: Krikka Reggae (Italia), Chen Luhong (China), Razvan Krivach (Romania), Olia

Tira (Moldova), Nevena (Bulgaria), Sarah Reeve (Australia), 3Nity (Franta), Viktoria Linskaya (Rusia), Dragos Chircu
(Romania), Millenium (Moldova).
Doar primii trei clasaţi vor concura în finala desfăşurată în data de 6 septembrie.

22,15
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Recital Natalia Rodriguez
Natalia (Rodriguez Gallego) este cântăreaţa de 26 de ani supranumită „Prinţesa muzicii pop spaniole”. După ce a
participat la show-ul TV „Operación Triunfo”, Natalia a semnat, la scurt timp, un contract de reprezentare şi a început să
lucreze cu producătorii Bryan Rawling, Graham Stack şi Gary Miller.
Primul ei album, „No Soy Un Ángel”, lansat pe 5 martie 2002, a conţinut 12 piese. Răsplata pentru debut a constat în
două discuri de platină şi vânzări de 250.000 de exemplare. Au urmat alte patru discuri, cel mai recent fiind „Radikal”,
lansat pe 13 noiembrie 2007, al cărui titlu este inspirat din stilul ei muzical, denumit „radical”.
La numai 26 de ani, Natalia are până acum 15 extrase pe single şi a filmat în total 11 videoclipuri.

23,10
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Recital Ştefan Bănică Jr.
Actor valoros şi cântăreţ talentat, Ştefan Bănică Jr. este o personalitate complexă şi fascinantă. La 15 ani, printr-un joc al
hazardului, ajunge să joace într-un film, lucru care avea să-i schimbe destinul. Aşa a ajuns ca, în 1985, să intre la Institutul
de Artă Teatrală şi Cinematografică. Pe perioada studenţiei şi după absolvire a jucat în mai multe filme artistice, dar şi pe
scena Teatrului Bulandra din Bucureşti. A jucat în piese de teatru tv, a apărut în emisiuni tv, videoclipuri şi spoturi
publicitare, a prezentat o emisiune-concurs la TVR. Ca muzician, a editat zece discuri de autor, a susţinut mai multe
turnee şi a cântat pe scena a numeroase evenimente muzicale importante. Din 1994 până în prezent a susţinut 16 concerte
„sold out” la Sala Palatului, cea mai importantă sală de spectacole din ţară, devenind în prezent unul dintre cei mai
apreciaţi artişti din ţară. Deţine peste 20 de trofee, distincţii şi premii care-i atestă valoarea. În acest an, Ştefan Bănică Jr.
revine pe scena festivalului Cerbul de Aur, după recitalurile susţinute în 1997 şi 2001.

VINERI 5 septembrie 2008
20,10
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Concurs. Semifinala III
Zece artişti din întreaga lume vor concura pe scena Festivalului CERBUL DE AUR pentru a câştiga marele trofeu. În
ultima semifinală vor intra pe scenă: Nicolas Cantoro (Argentina), Alexandra & Konstantin (Belarus), Biondo (Suedia),
Sabine Berezine (Letonia), Deniz (Turcia), Miodio (San Marino), Maya (Slovenia), Alexander Prosek (Germania), Alexa
(Moldova), Tony Poptamas & Desperado feat. Alexandra Ungureanu (Romania).
Doar primii trei clasaţi vor concura în finala desfăşurată în data de 6 septembrie.

22,15
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Recital Horia Brenciu & Orchestra
Horia Brenciu, producător de spectacole şi evenimente, prezentator, entertainer şi interpret, povesteşte despre cum a luat
naştere HB Orchestra: „În 1999, prezentam la TVR emisiunea «Sarabanda» («Name that tune»). Era pentru prima oară
când colaboram cu o trupă, condusă atunci de Viorel Gavrilă... A doua experienţă cu un band a avut loc la sfârşitul anului
2001, când am fost gazda emisiunii «Gong Show». Îmi plăcea din ce în ce mai mult să cânt şi în acelaşi timp să fiu alături
de o trupă”.
Cu peste 400 de partituri din repertoriul internaţional şi multe spectacole în ţară şi în străinătate, HB Orchestra a devenit
un nume în showbizul românesc. În prezent, orchestra este formată din zece membri: Constantin Decebal - tobe, Cristi
Creţu - chitară, Mihai Paţan - pian, Petru Adam - trompetă, Ciprian Parciu - trombon, Nicolae Tănase - saxofon, Nicu
Dumitrescu - percuţie, Andreea Miclici, Mihaela Patan şi Simona Barcan - backing vocals.

23,10
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Recital Ruslana
Ruslana s-a născut în 24 mai 1973 în Ucraina şi a început să cânte la vârsta de patru ani. În 1996 s-a afirmat la nivel
internaţional prin câştigarea concursului Slavyanskiy Bazar din Belarus. Recunoaşterea la nivel european a venit în 2004,
odată cu câştigarea Eurovision Song Contest, organizat în acel an în Istanbul. Cântecul „Wild Dances” a obţinut cel mai
mare punctaj din întreaga istorie a concursului Eurovision, fiind votat de toate ţările participante. Piesa a ocupat primul
loc în topurile din 14 ţări europene pe parcursul a 97 de săptămâni!
Albumul cu acelaşi nume a fost vândut în peste 25 de ţări şi a câştigat cinci Discuri de Platină în Ucraina. În Las Vegas,
Ruslana a primit prestigiosul World Music Award pentru cel mai bine vândut artist, belgienii au clasat-o printre primii trei
cei mai apreciaţi artişti, iar grecii au votat-o ca cea mai sexy artistă a anului.

SÂMBĂTĂ 6 septembrie 2008
19,30
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
Recital Iris
Iris este poate cel mai iubit grup de muzică rock din România, o legendă vie a muzicii româneşti, formaţie fondată în
1977, la Bucureşti. Din prima componenţă au făcut parte Nuţu Olteanu (chitară), Emil Brando (chitară bas) şi bateristul
Nelu Dumitrescu. Formaţia a trecut prin numeroase schimbări de formulă, cea mai reprezentativă fiind cea care i-a avut în
componenţă pe cuplul de chitarişti Nuţu Olteanu - Adrian Ilie, avându-l ca solist vocal pe Cristian Minculescu.
Formula actuală (din 1986) a formaţiei îi include pe Valter Popa (chitară), Ion „Nelu” Dumitrescu (baterie), Doru „Boro”
Borobeică (bas) şi Cristian Minculescu (voce). Ca invitat permanent apare Relu Marin (clape).
„Cine mă strigă în noapte”, „Trenul fără naş”, „Pe ape”, „Strada ta”, „Tot zbor”, „Somn Bizar”, „Baby”, „Mirage”, „De
vei pleca”, „Să nu crezi nimic” sau „Ultimul mic dejun al lui Bon” reprezintă doar câteva dintre succesele muzicale ale
trupei.
Iris este trupa românească cu cele mai multe apariţii peste hotare şi cu contribuţia cea mai mare la promovarea rock-ului în
peste 30 de ani de carieră. Dorinţa băieţilor este să poată celebra aniversarea de 50 de ani.

20,10
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Concurs. Finala
La etapa finala vor participa 9 concurenţi, primii trei clasati la finalul fiecareia dintre cele trei semifinale desfăşurate în
datele de 3, 4 şi 5 septembrie.

21,30
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Gala laureaţilor
În ultima seară de concurs vor urca pe scenă cei mai buni dintre cei 30 de participanţi la ediţia din acest an a Festivalului
CERBUL DE AUR. La Gala Laureaţilor se vor decerna Premiul Juriului, Premiul Publicului, “Cerbul de Bronz”, “Cerbul
de Argint” şi, desigur, Marele Trofeu în valoare de 10000 €: “CERBUL DE AUR”.

22,15
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Recital Simply Red
Simply Red, una dintre cele mai apreciate trupe din Marea Britanie, i se datorează celebrului solist Mick Hucknall, alias „Red Mick”,
care în 1976 a pus bazele grupului The Frantic Elevators. Trupa s-a menţinut şapte ani în acea formă. În 1985, Mick Hucknall şi Elliot
Rashman au pus bazele Simply Red. Primul lor single, scos pe piaţă în 1985, a fost „Money's Too Tight (To Mention)”, un cover după
o piesă a celor de la The Valentine Brothers. De la bun început, trupa a avut succes cu acest hit, care a ajuns în Top 20 în Marea
Britanie şi Irlanda. Stilul muzical al grupului combină influenţe pop, rock, jazz şi soul şi le-a adus recunoaşterea la nivel mondial.
Trupa, formată din 11 membri, are în palmares 15 discuri şi peste 40 de single-uri care au fost bine poziţionate în topuri din Europa,
SUA, Canada etc. Printre hiturile semnate Simply Red se numără „Holding Back the Years”, „If You Don’t Know Me By Now”,
„It’s Only Love”, „Stars”, „Fairground”, „Say You Love Me”, „The Air That I Breathe” etc.

DUMINICĂ 7 septembrie 2008
20,10
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Spectacol folcloric (I)
Participă: Maria Ciobanu , Nicolae Furdui Iancu, Dumitru Fărcaş, Sava Negrean Brudaşcuş, Mioara Velicu , Ovidiu
Homorodean, Tiberiu Ceia, Ciprian Roman , Mariana Anghel, Nineta Popa Ionescu, Aurelian Suciu, Cristian Pomohaci,
Cornelia Ciobanu, Dan Doboş, Angelica Flutur , Alexandru Brădăţan, Orchestra Jidvei România, dirijor Stelian Stoica,
Orchestra Rapsozii Botoşanilor,dirijor Ioan Cobâlă, Dana Ionela Jurjuţ, Radu Poncracz, Steliana Sima, Luciana Văduva,
Gheorghiţa Nicolae, Reveca Sălcianu, Silvana Râciu, Georgel Nucă, Marius Josceanu, Alexandra Chira, Ansamblul
Folcloric Columna Din Zalău condus de Pamfil Vlaicu, Felicia Stoian, Maria Coman, Stana Stepanescu, Mircea
Simionca, Leontin Ciucur, Cornel Borza, Florica Zaha, Antonela Ferche Buţiu, Liviu Buţiu, Viorel Zaha, Tudor Furdui
Iancu, Junii de la Jidvei,Petrică Paşca, Ioan Berci, Dan Gâdea, Gheorghiţă Radu, Mihai Brad, Ansamblul Joc din
Republica Moldova.
22,15
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Spectacol folcloric (II)
LUNI 8 septembrie 2008
20,10
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Spectacol pentru Mării şi Mărioare
Cea de-a doua seară de folclor, 8 septembrie, le va face celor născuţi de Sfânta Maria un cadou muzical, cu melodii vechi
şi noi cântate de tarafuri tradiţionale şi interpreţi ca Mariana Ionescu Căpitănescu, Ionuţ Fulea, Adrian Stanca, Matilda
Pascal Cojocăriţa, orchestra Jidvei – dirijor Stelian Stoica, orchestra Rapsozii Botoşanilor – dirijor Ioan Cobâlă, Ovidiu
Homorodean, Ciprian Roman, Aurelian Suciu, Victoriţa Lăcătuşu, Mariana Deac, grupul Doruri Muscenele din
Mihăieşti-Argeş,Nina Predescu,Olguţa Bebrbec, Ana Maria Ion Oprişan, Alina Pina, Sebastian Stan, Marius Ciprian
Pop, Radu Ciordaş, Maria Butilă, Adrian Stanca, Doru Farcaş, Taraful Voievodca, Gavriil Prunoiu,Ion Ghiţulescu, ,
Ansamblul Busuiocul – Bacău, Ansamblul Dor Călător şi grupul Multietnic din Craiova, Tarfaul iancu Jianu, Elena şi
Vasile Tapotă Lătăreţu, Florentina şi Petre Giurgi, Ansamblul Măgura din Târşolţ, Ansamblul Oaşul din Negreşti, Maria
Butaciu, Valeria Peter Predescu, Cristian Pomohaci, Alexandru Pugna, Trio Transilvan din Bistriţa Năsăud, Niculina
Stoican, Petrică Stoian Mâţu, Constantin Enceanu, taraful Doina Gorjului.
22,15
Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, 2008
*Concert lăutăresc :
Ansamblul Albeşteanu cu melodii vechi lăutăreşti
Seara se va încheia cu un concert susţinut de Damian & Brothers. Artistul şi „fraţii săi" interpretează muzică lăutărească,
reorchestrată într-o manieră contemporană. Grupul a concertat în toată lumea, iar Damian Drăghici a lucrat cu
profesionişti în muzică recunoscuţi la nivel mondial. De altfel, special pentru recitalul de la Cerbul de Aur 2008, Damian
Drăghici a invitat instrumentişti de talie mondială, care au lucrat cu unii dintre cei mai mari artişti ai lumii.

