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Divo – jeden z prekursorów gatunku classical crossover na świecie – ponownie
przyjedzie do Polski! Il Divo wystąpi 20 lipca 2019 roku w łódzkiej Atlas Arenie. To
będzie niezapomniany koncert z udziałem tancerzy i akrobatów, w trakcie którego
publiczność usłyszy najpiękniejsze piosenki o miłości z najnowszej płyty Timeless.
Krążek od razu po wydaniu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiego
notowania Billboard wśród klasycznych płyt! Obok tego wydarzenia nie można
przejść obojętnie! Il Divo bilety już w sprzedaży.
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Il Divo historia
Kwartet od 15 lat występuje w tym samym składzie: Hiszpan Carlos Marin, Szwajcar Urs Toni
Bühler, Francuz Sébastien Izambard oraz Amerykanin David Miller. Wokaliści doskonale
poruszają się w bardzo popularnym gatunku muzycznym classical crossover. Il Divo uważane
jest wręcz za pionierów tego stylu. Członkowie zespołu znakomicie łączą śpiew operowy z
popem i tak zaaranżowane utwory prezentują w nieco lżejszym wydaniu. W
ich repertuarze znajdują się znane i popularne piosenki ze światowej muzyki rozrywkowej a
także musicalowe w klasycznej oprawie. Kwartet ma na swoim koncie siedem studyjnych płyt.
Ostatnia z nich – Timeless – jest w sprzedaży od 20 sierpnia tego roku i anonsuje jubileusz 15lecia zespołu. Na krążku znalazły się ponadczasowe piosenki o miłości z repertuaru
m.in. Adele, Elvisa Presleya, Richarda Marxa, Robbiego Wiliamsa czy Johna Legenda.
Przez wszystkie lata, niemal od samego początku kariery, zespół odnosił sukcesy
na najważniejszych scenach świata, współpracował m.in. z Celine Dion czy Barbrą
Streisand i sprzedał ponad 30 milionów płyt, które pokryły się złotem i platyną w 33 krajach.
Na swoim koncie kwartet ma również sukces odnotowany w Księdze Rekordów Guinessa. W
2006 roku Il Divo było najdłużej utrzymującą się grupę na szczycie listy Billboard Classical. Za
swoje osiągnięcia w 2011 roku zespół otrzymał nagrodę Grammy dla artystów dekady!
Więcej informacji:
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