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Четврт века групе „Легенде“
Момци златног гласа и слуха окупљени у групи „Легенде“ поново су „прашили
синоћ Сава центром“. Увек оригинални музичари приредили су концерт за памћење,
обележивши њиме свој велики јубилеј 25 година постојања и успешног рада. Још са
првом строфом продоран вокал солисте Ивана Милинковића проломио се Великом
двораном, испуњавајући срца посетилаца истовремено сетом и радошћу. Узвраћали су
им тихим певушењем уз ђускање поред својих столица, али и громогласним аплаузима
и у најкраћој паузи између две песме.
Награђивани су овацијама љубитеља доброг звука, било да су им даровали
староградске или етно-поп мелодије. Једна за другом низале су се „Не веруј“, „Пијем
због тебе“, „Сећање“, „Ноћас“...
-Добро вече. Док је вас, биће и нас, а доказали сте то јер сте у оволиком броју
дошли да нас чујете по овом снегу. „Легенде“ живе док су слике у вашем оку и срцу –
поздравио је публику Милинковић.

Концерт за памћење
Игноришући ледено време, да их чује први пут уживо из унутрашњости земље
стигао је на синоћњи концерт и Милан Мандић. Друштво су му правиле пријатељице из
Београда. Откако је, каже, пре две деценије први пут чуо њихове песме, „заљубио се“ у
добар глас и мелодије, па овај концерт није желео да пропусти.
-„Легенде“ су одиграле пресудну улогу у мом животу јер сам пре неколико
година уз песму „Ноћас“ освојио срце моје садашње супруге. Често је пуштамо кући у
неким свечаним, само нама битним тренуцима, па уживамо уз добро вино и музику.
Она нажалост није могла да дође, јер смо добили бебу, али ћу је сигурно довести на
први следећи концерт, јер је право уживање чути их уживо – објаснио је Мандић.
Шесточлани састав опет је оправдао похвале које добија већ четврт века. Поред
неколико „златних“ плоча, „Легенде“ у својој збирци имају најзначајнија домаа
музичка признања, као што су „Оскар популарности“, „Мелко“, „Златни Мелос“,
„Златни виолински кључ“ ПГП, али и бројне награде за хуманитарне свирке.
Београдској публици подариће, како је најављено, још један концерт 14.
фебруара у „Сава центру“ у коме су 1995.године и започели своју прву концертну
сезону. До данас су одржали више од 1300 свирки у Србији, али и Мађарској, Пољској,
Шведској, Словенији, Швајцарској, Аустрији, Канади, Немачкој, Аустралији, САД-у,
Русији и на Кипру.
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