ROMÂNII AU TALENT, 9 martie 2018, GOLDEN BUZZ. Laura Bișog și Grigore Luca,
revenire în competiție - VIDEO
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Descriere foto:

Emisiunea "Românii au talent" a continuat vineri, 9 martie, la Pro TV, cu momente
interesante, printre acestea numărându-se și un golden buzz, oferit de Florin
Călinescu.
UPDATE: Vineri seară, lorin Călinescu a apăsat golden buzz, în urma unui moment
inedit, o interpretare a artiștilor Mirabela Dauer și Dan Spătaru de către Laura Bișog,
respectiv Grigore Luca. Cei doi vor merge direct în semifinală.
"Doi oameni au revenit într-o formulă mai bună, dăruindu-ne o emoție aparte,
amintindu-ne de doi mari artiști", a spus Andra. "Au acest dar de la Dumnezeu. Au
reușit să-și studieze idolii. Pentru mine, a fost o bucurie să-i văd împreună", a declarat
și Andi Moisescu.

Ce a zis Florin Călinescu
"Butonul acesta auriu se adresează emoțiilor sincere, adevărate. Emisiunea aceasta
este pentru oameni ca dumneavoastră. Fără salturi mortale, fără mari pregătiri.

Despre asta este vorba: un lucru simplu, care merge la inimă. Și o să meargă, vă
spun", le-a zis Florin Călinescu.
VEZI ȘI GOLDEN BUZZ. Reacții după decizia lui Călinescu: Câtă răutate
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Știrea inițială
ROMÂNII AU TALENT, 9 martie 2018. Vineri, de la 20:30, în cea de-a patra ediție
"Românii au talent", vom aﬂa povești uluitoare și urmări momente unice, prezentate
de concurenți care lasă jurații și publicul fără cuvinte și aduc energie și emoție. "Eu nu
am mai văzut așa ceva, sunteți foarte, foarte tari!", le spune Andra unor concurenți
care aduc pe scenă un număr complex.
ROMÂNII AU TALENT, 9 martie 2018, GOLDEN BUZZ. Vineri, de la 20.30, cel de-al
treilea golden buzz al sezonului 8 Românii au talent va ﬁ reprezentat de un moment
inedit, o revenire în competiție, dar într-o altă formulă. "Acest golden buzz este
ilustrația perfectă a ceea ce e această emisiune: o recunoaștere a talentului pur, mai
ales în cazuri în care nu avem de-a face cu profesioniști. Oameni care și-au descoperit
menirea lor în viață", spune Andi Moisescu.
ROMÂNII AU TALENT, 9 martie 2018. Tot vinerea aceasta, scena se va umple cu fete
îmbrăcate în costume strălucitoare. În culise, Smiley și Pavel se bucură în stilul lor de
momentul prezentat. Un concurent va veni cu gânduri mari în ceea ce privește marele
premiu. Acesta declara că, în cazul în care ar câștiga 120.000 de euro, ar vrea să-l
"înfieze" pe Pavel Bartoș.
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[citeste si]
ROMÂNII AU TALENT, 9 martie 2018. În ﬁecare vineri seară, de la 20:30,
telespectatorii vor urmări emisiunea prezentată de Smiley și Pavel Bartoș. Show-ul
sărbătorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scenă români deosebiți,
extrem de carismatici și cu talente în domenii din ce în ce mai diverse. Amintim că, în
prima ediție a emisiunii, cei patru jurați au dansat împreună cu publicul, iar Smiley și
Pavel au analizat cu foarte mare atenție momentul artistic prezentat cu bucurie de
aceștia.

