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“Легенде” одржале концерт у Беранама

Под покровитељством Општине Беране, београдска група “Легенде” синоћ је у препуној
сали Центра за културу одржала концерт поводом обиљежавања Међународног дана жена 8. марта.
Пјевач “Легенди” Иван Милинковић изјавио је да је ово први пут да група наступа пред
беранском публиком.
“Тек смо последњих неколико година почели да наступамо на сјеверу Црне горе, а у
Беранама смо први пут и то нас посебно радује. Било је заиста феноменално наступати овде
јер је публика сјајна. Публици су познате ријечи многих наших пјесама и то је за нас увијек
доказ да постоје људи који вреднују праве ствари. Наш је циљ да их буде све више јер је
наша мисија да кроз музику ширимо и одређену културу”, рекао је Милинковић.
Он је истакао да не чуди чињеница што су жене њихова највјернија публика, с обзиром на то
да су текстови и музика коју изводе једна смислена цјелина у којој не треба ништа додати, а
ни одузети.
"Жене су препознале ту емотивну црту код мушке групе која на прави начин осликава оно
што је најљепше између полова. Не треба се стидјети емоција. Нас подводе под оно што се
зове романтичари, а ми то јесмо", навео је Милинковић.

Истакавши да се "Легенде" баве једним од најљепших послова на свијету, Милинковић је
подсјетио да су иза њих више од двије и по деценије успјешне каријере.
“Имали смо преко 1700 концерата широм свијета са око 130 концерата на годишњем нивоу.
Подједнако нас радује да дођемо и у Беране и у било који други град на нашим просторима
или било гдје у свијету. Ми нисмо по сваку цену комерцијализовали нашу музику, 27 године
истрајавамо, а велики број поштовалаца наше музике доказ је да се за квалитет вриједи
борити”, казао је пјевач ове групе.
Зоран Дашић, оснивач “Легенди“, њихов текстописац, композитор, гитариста и тамбураш
подсјетио је на награду ,,Златни Беочуг” 2013. године, за чланове групе најзначајније и
највриједније признање.
,,То је награда коју додељује Културно-просвјетна заједница Београда за трајни допринос у
култури. Тако смо уврштени у ред истинских умјетника. “Легенде” су биле и остале
алтернатива за оно сто се зове трендом у музици” истакао је Дашић.
Беранска публика уживала је више од два сата у репертоару и познатим нумерама ове групе.

