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Mundi i Elvina szturmują Eurowizję

Edmund i Elvina

© Organizatorių archyvo nuotr.

Telewizja LRT już sf ilmowała kolejny półf inał
eliminacji do Eurowizji. W półf inale, który
będziemy mogli zobaczyć w najbliższą sobotę,
wystąpi Edmund Sztengier – Mundi i Elvina
Milkauskaitė.

„Naszym najważniejszym celem było wystąpić
przed publicznością. To było nasze pierwsze wystąpienie i moim zdaniem, omijając niektóre
szczegóły, wszystko udało nawet nieźle. Zawsze mogło być lepiej. Szczególnie, jeśli mowa
idzie o mnie. Wierzę, że każde następne wystąpienie będzie coraz lepsze” - powiedział  PL
DELFI Sztengier.

„Podoba mi się Edmund, jego temperament, podoba się jego aktywność, jednak ta piosenka nie
jest  „eurowizyjną” - skomentowała PL DELFI Zita Kelmickaitė, prowadząca programów
telewizyjnych i radiowych.

„To jest  nowy, wyróżniający się hit . Sama aranżacja różni się od nagminnie słuchanego pop'su.
Piosenka od razu wpadła mi w ucho, bardzo ładna jest  elektronika w t le” - podkreślił  Ramūnas
Zilnys, dziennikarz „Lietuvos Rytas”.

„Nie było to najlepsze wystąpienie tych eliminacji. Zarzuciłbym brak kontaktu z publicznością,
ale to są niuanse, które można wypracować. Piosenka jest  dobra, t rzeba popracować nad
wykonaniem” - radził  piosenkarz Donatas Montvidas.

„Uważam, że komisja oceniła nas niżej niż średnio, aczkolwiek nie usłyszeliśmy większych,
poważnych pretensji. Zelnis, którego zdanie jako zawodowca jest  dla mnie ważne, powiedział ,
że piosenka jest  bardzo dobra, że jest  to hit ” - zdanie komisji skomentował Mundi.

„Bardzo się ciesze, że uczestniczę w tym projekcie. Na razie jestem w stanie euforii i nie mogę
trzeźwo określić sytuacji. Cieszę, że wystąpiliśmy i mam nadzieję, że w przyszłości będzie tylko
lepiej. Edmund w eliminacjach do Eurowizji startował już kilka razy, natomiast dla mnie to jest
nowość. Celem nie była wygrana, celem było zaprezentowanie się przed publicznością” -
podekscytowana PL DELFI mówiła Elvina Milkauskaitė.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody
DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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