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Formația RockIng, creată din absolvenți UPT, a lansat 

videoclipul piesei „100 de ani” 

 

1. Formația RockIng, creată din absolvenți UPT, a lansat videoclipul piesei 
„100 de ani” 

 

Universitatea Politehnica Timișoara 

sărbătorește 100 de ani de la înființare, iar 

pentru a marca momentul a lansat videoclipul 

piesei „100 de ani”. Formația RockIng, cea care 

interepretează piesa, este alcătuită din artiști 

de calibru, cu toții absolvenți ai Universității Politehnica Timișoara. RockIng va susține un 

concert dedicat celor 100 de ani de la înființarea UPT, care va fi difuzat în streaming online, 

miercuri, 11 noiembrie. 

                                            

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1596_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1596_ro.html
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/video-formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-1363560/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/video-formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-1363560/
https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/video-formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-1363560/
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Videoclipul formației RockIng a fost lansat luni, 9 noiembrie, la Biblioteca Universității 

Politehnica Timișoara, în cadrul unei conferințe de presă. Piesa „100 de ani” marchează 

Centenarul Universității Politehnica Timișoara, care va fi sărbătorit în data de 11 noiembrie 

2020. 

Formația RockIng este formată din absolvenți UPT. Proiectul este coordonat de 

realizatorul muzical Bogdan Puriș, și el absolvent al UPT, și a presupus pregătirea și 

interpretarea pe scenă a 15 hituri celebre ale grupurilor în care au cântat membrii 

formației, plus o piesă nouă – „100 de ani”. 

Versurile piesei sunt compuse de poetul și scriitorul Robert Șerban, la rându-i absolvent al 

Politehnicii timișorene. Videoclipul a fost realizat de Ovidiu Novac iar inginerul de sunet 

este Uțu Pascu. 

Formația RockIng e formată din: Mircea Baniciu – voce, chitară (Phoenix, Pasărea Colibri, 

Pasărea Rock); Călin Pop – voce, chitară (Celelalte Cuvinte); Tiberiu Bako – bass (Cargo, 

Pro Musica); Teodor Pop – claviaturi (Jazzybit); Valentin Potra – baterie (Abra, Blazzaj, 

Impact, Arca), Octavian Horvath (Implant Pentru Refuz). Membrii formației s-au reunit de 

mai multe ori la Timișoara pentru a realiza câteva repetiții împreună și pentru înregistrarea 

noii piese. 

În 11 noiembrie, de la ora 20.00, va fi difuzat în streaming online – pe canalele UPT (pagina 

de Facebook a Universității Politehnica Timișoara, canalul de Youtube Teleuniversitatea 

Timișoara) – concertul formației RockIng. Până atunci, videoclipul piesei „100 de ani”. 
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2. Formația RockIng, creată din absolvenți UPT, a lansat videoclipul piesei 

"100 de ani" 
 

 

Luni, 9 noiembrie 2020, la Biblioteca 

Universității Politehnica Timişoara a fost 

lansat, în cadrul unei conferințe de presă, 

videoclipul formației RockIng pentru piesa "100 

de ani". 

Pentru a celebra Centenarul Universității 

Politehnica Timişoara, care se sărbătoreşte în 

data de 11 noiembrie 2020, o serie de muzicieni de calibru din formații care au făcut istorie 

în domeniul muzicii, toți absolvenți ai UPT, s-au reunit pentru a forma o super-formație - 

RockIng - ce va susține un concert dedicat aniversării celor 100 de ani de la înființarea celei 

mai vechi instituții de învățământ superior din Timişoara. 

Proiectul, coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriş, şi el absolvent al UPT, a 

presupus pregătirea şi interpretarea pe scenă a 15 hituri celebre ale grupurilor în care au 

cântat membrii formației, plus o piesă nouă, "100 de ani", dedicată Centenarului UPT. 

Versurile noii piese sunt compuse de un alt absolvent al Politehnicii timişorene, poetul şi 

scriitorul Robert Şerban. Videoclipul a fost realizat de Ovidiu Novac, şi alsolvent al UPT, la 

fel ca şi inginerul de sunet, Uțu Pascu. 

Formația RockIng e formată din: Mircea Baniciu - voce, chitară (Phoenix, Pasărea Colibri, 

Pasărea Rock); Călin Pop - voce, chitară (Celelalte Cuvinte); Tiberiu Bako - bass (Cargo, Pro 

Musica); Teodor Pop - claviaturi (Jazzybit); Valentin Potra - baterie (Abra, Blazzaj, Impact, 

Arca), Octavian Horvath (Implant Pentru Refuz). Membrii formației s-au reunit de mai 

multe ori la Timişoara pentru a realiza câteva repetiții împreună şi pentru înregistrarea noii 

piese. 

În cadrul întâlnirii cu jurnaliştii, membrii formației au subliniat munca intensă care a fost 

depusă pentru punerea în practică a proiectului, au depănat câteva amintiri din perioada 

https://www.amosnews.ro/formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-2020-11-10
https://www.amosnews.ro/formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-2020-11-10
https://www.amosnews.ro/formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-2020-11-10
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studenției la Politehnica, iar în cadrul conferinței de presă a fost subliniată latura artistică 

pe care o au mulți dintre absolvenții instituției. Doar în domeniul muzical s-au afirmat 

mulți absolvenți ai Politehnicii, unii dintre aceştia dezvoltând cariere în străinătate, însă nu 

a fost posibilă cooptarea tuturor din cauza pandemiei de coronavirus. Dintre cei prezenți, 

unii au dezvoltat cariere şi în domeniul ingineresc pe care l-au absolvit, alții s-au dedicat 

doar carierei muzicale. 

De asemenea, s-a discutat şi despre posibilitatea susținerii unui concert cu public, atunci 

când situația epidemiologică o va permite, dar şi despre colaborarea deosebit de bună 

între artişti de stiluri şi vârste diferite, care ar putea duce chiar la continuarea proiectului şi 

după încheierea aniversării Centenarului Politehnicii timişorene. 

În 11 noiembrie, de la ora 20:00, va fi difuzat în streaming online - pe canalele UPT (pagina 

de Facebook a Universității Politehnica Timişoara, canalul de Youtube Teleuniversitatea 

Timişoara) - concertul formației RockIng. Până atunci, videoclipul piesei "100 de ani" poate 

fi vizionat aici: https://fb.watch/1F4gl0CHZu/. 

 

3. Formația RockIng, creată din absolvenți UPT, a lansat videoclipul piesei 

„100 de ani” – Arad 24 

 

Luni, 9 noiembrie 2020, la Biblioteca Universității 

Politehnica Timișoara a fost lansat, în cadrul unei 

conferințe de presă, videoclipul formației RockIng pentru 

piesa „100 de ani”. Pentru a celebra Centenarul 

Universității Politehnica Timișoara, care se sărbătorește 

în data de 11 noiembrie 2020, o serie de muzicieni de 

calibru din formații care au făcut istorie în domeniul 

muzicii, toți absolvenți ai UPT, s-au reunit. 

 

https://fb.watch/1F4gl0CHZu/
https://stiripebune.news/2020/11/10/arad24-net-formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-arad-24/
https://stiripebune.news/2020/11/10/arad24-net-formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-arad-24/
https://stiripebune.news/2020/11/10/arad24-net-formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani-arad-24/
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4. Formația RockIng, creată din absolvenți UPT, a lansat videoclipul piesei 
„100 de ani” 

 

Luni, 9 noiembrie 2020, la Biblioteca 

Universității Politehnica Timișoara a fost lansat, 

în cadrul unei conferințe de presă, videoclipul 

formației RockIng pentru piesa „100 de ani”. 

Pentru a celebra Centenarul Universității 

Politehnica Timișoara, care se sărbătorește în data de 11 noiembrie 2020, o serie de 

muzicieni de calibru din formații care au făcut istorie în domeniul muzicii, toți absolvenți ai 

UPT, s-au reunit pentru a forma o super-formație – RockIng – ce va susține un concert 

dedicat aniversării celor 100 de ani de la înființarea celei mai vechi instituții de învățământ 

superior din Timișoara. 

Proiectul, coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriș, și el absolvent al UPT, a 

presupus pregătirea și interpretarea pe scenă a 15 hituri celebre ale grupurilor în care au 

cântat membrii formației, plus o piesă nouă, „100 de ani”, dedicată Centenarului UPT. 

Versurile noii piese sunt compuse de un alt absolvent al Politehnicii timișorene, poetul și 

scriitorul Robert Șerban. Videoclipul a fost realizat de Ovidiu Novac, și absolvent al UPT, la 

fel ca și inginerul de sunet, Uțu Pascu. 

Formația RockIng e formată din: Mircea Baniciu – voce, chitară (Phoenix, Pasărea Colibri, 

Pasărea Rock); Călin Pop – voce, chitară (Celelalte Cuvinte); Tiberiu Bako – bass (Cargo, 

Pro Musica); Teodor Pop – claviaturi (Jazzybit); Valentin Potra – baterie (Abra, Blazzaj, 

Impact, Arca), Octavian Horvath (Implant Pentru Refuz). Membrii formației s-au reunit de 

mai multe ori la Timișoara pentru a realiza câteva repetiții împreună și pentru înregistrarea 

noii piese. 

În cadrul întâlnirii cu jurnaliștii, membrii formației au subliniat munca intensă care a fost 

depusă pentru punerea în practică a proiectului, au depănat câteva amintiri din perioada 

studenției la Politehnica, iar în cadrul conferinței de presă a fost subliniată latura artistică 

pe care o au mulți dintre absolvenții instituției. Doar în domeniul muzical s-au afirmat 

mulți absolvenți ai Politehnicii, unii dintre aceștia dezvoltând cariere în străinătate, însă nu 

https://www.arad24.net/2020/11/10/formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani/
https://www.arad24.net/2020/11/10/formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani/
https://www.arad24.net/2020/11/10/formatia-rocking-creata-din-absolventi-upt-a-lansat-videoclipul-piesei-100-de-ani/
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a fost posibilă cooptarea tuturor din cauza pandemiei de coronavirus. Dintre cei prezenți, 

unii au dezvoltat cariere și în domeniul ingineresc pe care l-au absolvit, alții s-au dedicat 

doar carierei muzicale. 

De asemenea, s-a discutat și despre posibilitatea susținerii unui concert cu public, atunci 

când situația epidemiologică o va permite, dar și despre colaborarea deosebit de bună 

între artiști de stiluri și vârste diferite, care ar putea duce chiar la continuarea proiectului și 

după încheierea aniversării Centenarului Politehnicii timișorene. 

În 11 noiembrie, de la ora 20:00, va fi difuzat în streaming online – pe canalele UPT (pagina 

de Facebook a Universității Politehnica Timișoara, canalul de Youtube Teleuniversitatea 

Timișoara) – concertul formației RockIng. Până atunci, videoclipul piesei „100 de ani” 

poate fi vizionat aici: https://fb.watch/1F4gl0CHZu/ 

 

5. VIDEO Inginerii de la Universitatea Politehnica, pregătiți pentru super 

concertul de centenar 

 

Pentru a celebra Centenarul 

Universității Politehnica 

Timişoara, o serie de muzicieni de 

calibru din formații precum 

Phoenix, Cargo, Pro Muzica, 

Celelalte Cuvinte, JazzyBIT sau 

Blazzaj, toți absolvenți ai UPT, s-au reunit în proiectul RockIng. Pe 11 noiembrie se 

împlinesc o sută de ani de la semnarea Decretului regal de înființare a Politehnicii din 

Timişoara. Trupa RockIng s-a născut din dorința de a pregăti un concert special pentru 

acest centenar. Formația este alcătuită din vedete ale muzicii româneşti, cu toții foşti 

studenți politehnişti. Formula de bază a bandului este alcătuită din vocaliştii Mircea 

Baniciu, ex-Phoenix, Pasărea Colibri, actualmente la Pasărea Rock, şi Călin Pop de la 

Celelalte Cuvinte, toboşarul Vali Potra de la Blazzaj sau Abra, pianistul Teo Pop de la 

JazzyBIT sau Quo Vadis şi Tiberiu Bako, fostul basist al trupei Cargo şi Pro Musica, plus 

https://fb.watch/1F4gl0CHZu/
https://adevarul.ro/locale/timisoara/video-inginerii-universitatea-politehnica-pregatiti-super-concertul-centenar-1_5faaf5025163ec4271b8bc35/index.html
https://adevarul.ro/locale/timisoara/video-inginerii-universitatea-politehnica-pregatiti-super-concertul-centenar-1_5faaf5025163ec4271b8bc35/index.html
https://adevarul.ro/locale/timisoara/video-inginerii-universitatea-politehnica-pregatiti-super-concertul-centenar-1_5faaf5025163ec4271b8bc35/index.html
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invitatul Tavi Horvath, de la Implant pentru Refuz. „Am spus că pot să mă ocup să creez o 

formație din absolvenți ai Politehnicii. Există astfel de absolvenți, muzicieni cunoscuți, 

consacrați, vedete. Nu a fost uşor, dar am reuşit să coagulez această formație. A ieşit o 

formație absolut superbă. Are şi un nume: RockIng, de la rock şi ing, de la ingineri. Cu 

toate că nu toți cei care au terminat Poli sunt ingineri. Sunt şi arhitecți, cum este Mircea 

Baniciu, sunt şi experți în comunicare şi alte domenii. Formația are o formulă de bază şi un 

invitat, Octavian Horvath”, a spus omul de radio Bogdan Puriş, creierul acestui proiect, el 

însuşi absolvent la Poli.  

                       

Pe lângă piese cunoscute din repertoriul muzicienilor, RockIng a lansat şi o melodie 

dedicată centeranului, intitulată „100 de ani”. „Muzica îi aparține lui Călin Pop, iar textul 

este semnat de un alt inginer, absolvent de Politehnică, Robert Şerban, cu un text adițional 

semnat de Octavian Horvath. Pe lângă această piesă nouă, creată pentru centenar, au 

pregătit un concert cu 15 piese din repertoriile lor, de pe unde au cântat. Fiecare a venit cu 

o zestre, astfel încât în acest concert de miercuri se vor auzii 15 din cele mai mari hituri de 

la Phoenix, Cargo, Pro Musica, Celelalte Cuvinte sau din cariera solo al lui Mircea Baniciu”, 

a mai spus Bogdan Puriş.  

Videoclipul piesei „100 de ani” a fost lansat luni, la Biblioteca Politehnicii. Acesta a fost 

realizat de Ovidiu Novac, un alt absolvent al UPT. Trupa RockIng urmează să susțină un 

concert miercuri, 11 noiembrie, într-o hală industrială din Timişoara, care poate fi văzută 

online, prin live streaming, începând cu ora 20.00. Atunci când condițiile pandemice vor 
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permite, cei de la RockIng vor da un concert mare, în fața publicului. Vă mai recomandăm: 

Universitatea Politehnica din Timişoara, la 100 de ani. Deviza rostită de Regele Ferdinand: 

„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte într-însa“ „Poli Rock“ - muzicieni de 

calibru, absolvenți ai Politehnicii din Timişoara, reuniți pentru centenarul universității. 

 

6. Formația RockIng, compusă din absolvenți ai UPT, a lansat videoclipul 

piesei “100 de ani” / VIDEO 

 

Formația RockIng a lansat 

piesa „100 de ani”, creată 

special pentru centenarul 

Universității Politehnica 

Timișoara. 

Versurile aparțin scriitorului 

Robert Şerban, iar compoziția muzicală i-a revenit lui Călin Pop, solistul şi chitaristul trupei 

Celelalte Cuvinte, ambii absolvenți ai Politehnicii. Videoclipul a fost realizat de Ovidiu 

Novac, absolvent al UPT, la fel ca și inginerul de sunet, Uțu Pascu. 

Trupa va susţine, miercuri, de la ora 20.00, un concert, care va transmis online, spune rectorul UPT, 

Florin Drăgan. 

Trupa RockIng urmează să susțină un concert mare, cu public, de îndată ce acest lucru va fi 

posibil. 

Proiectul, coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriș, la rândul său absolvent al UPT, 

a presupus pregătirea și interpretarea pe scenă a 15 hituri celebre ale grupurilor în care au 

cântat membrii formației, plus o piesă nouă, „100 de ani”, dedicată Centenarului UPT. 

 

 

http://www.radiotimisoara.ro/2020/11/10/formatia-rocking-compusa-din-absolventi-ai-upt-a-lansat-clipul-piesei-100-de-ani/
http://www.radiotimisoara.ro/2020/11/10/formatia-rocking-compusa-din-absolventi-ai-upt-a-lansat-clipul-piesei-100-de-ani/
http://www.radiotimisoara.ro/2020/11/10/formatia-rocking-compusa-din-absolventi-ai-upt-a-lansat-clipul-piesei-100-de-ani/
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7. Ilie Bolojan: La mulți ani, Politehnica Timișoara! Video 

 

Miercuri 11 noiembrie 

2020, s-au împlinit 100 de 

ani de la semnarea, de 

către regele Ferdinand, în 

11 noiembrie 1920, a Decretului de înființare a Școlii Politehnice, actuala Universitate 

Politehnica Timișoara. 

Universitatea Politehnica Timişoara, instituție de cercetare avansată şi educație, este 

astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiție, recunoscută în plan național şi internațional, 

atât prin activitatea generațiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepție a 

unor academicieni prestigioşi. 

                        

Cele 10 facultăți ale universității asigură programe de studii pentru aproximativ 13.500 

studenți. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea peste 800 cadre 

didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 1000 persoane. 

https://oradeaindirect.ro/ilie-bolojan-la-multi-ani-politehnica-timisoara-video/
https://oradeaindirect.ro/ilie-bolojan-la-multi-ani-politehnica-timisoara-video/
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În cei 100 de ani de existență, Politehnica din Timişoara a pregătit generații de ingineri 

care, în fabrici, în centre de cercetare și proiectare, în construcții, în electronică şi 

automatizări și în alte domenii, şi-au adus contribuția, în toți acești ani, la dezvoltarea 

economiei românești. 

„În calitate de absolvent al acestei instituții, Facultatea de Mecanică – promoția 1993, îmi 

exprim recunoștința pentru profesorii care ne-au predat la catedră și în laboratoarele 

facultății. Mi-aduc aminte cu plăcere de anii studenției, de viața din căminul 15 din 

complexul studențesc şi de colegi şi prieteni. La mulți ani, Politehnica Timișoara!”, a scris 

pe facebook, Ilie Bolojan. 

 

8. VIDEO Inginerii de la Universitatea Politehnica, pregătiți pentru super 

concertul de centenar 

 

Pe 11 noiembrie se împlinesc 

o sută de ani de la semnarea 

Decretului regal de înființare 

a Politehnicii din Timişoara. 

Trupa RockIng s-a născut din 

dorința de a pregăti un 

concert special pentru acest centenar. Formația este alcătuită din vedete ale muzicii 

româneşti, cu toții foşti studenți politehnişti. Formula de bază a bandului este alcătuită din 

vocaliştii Mircea Baniciu, ex-Phoenix, Pasărea Colibri, actualmente la Pasărea Rock, şi 

Călin Pop de la Celelalte Cuvinte, toboşarul Vali Potra de la Blazzaj sau Abra, pianistul Teo 

Pop de la JazzyBIT sau Quo Vadis şi Tiberiu Bako, fostul basist al trupei Cargo şi Pro 

Musica, plus invitatul Tavi Horvath, de la Implant pentru Refuz.   

„Am spus că pot să mă ocup să creez o formație din absolvenți ai Politehnicii. Există astfel 

de absolvenți, muzicieni cunoscuți, consacrați, vedete. Nu a fost uşor, dar am reuşit să 

https://stiri.latimp.net/video-inginerii-de-la-universitatea-politehnica-pregatiti-pentru-super-concertul-de-centenar/
https://stiri.latimp.net/video-inginerii-de-la-universitatea-politehnica-pregatiti-pentru-super-concertul-de-centenar/
https://stiri.latimp.net/video-inginerii-de-la-universitatea-politehnica-pregatiti-pentru-super-concertul-de-centenar/
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coagulez această formație. A ieşit o formație absolut superbă. Are şi un nume: RockIng, de 

la rock şi ing, de la ingineri. Cu toate că nu toți cei care au terminat Poli sunt ingineri. Sunt 

şi arhitecți, cum este Mircea Baniciu, sunt şi experți în comunicare şi alte domenii. 

Formația are o formulă de bază şi un invitat, Octavian Horvath”, a spus omul de radio 

Bogdan Puriş, creierul acestui proiect, el însuşi absolvent la Poli.  

Pe lângă piese cunoscute din repertoriul muzicienilor, RockIng a lansat şi o melodie 

dedicată centeranului, intitulată „100 de ani”.  

„Muzica îi aparține lui Călin Pop, iar textul este semnat de un alt inginer, absolvent de 

Politehnică, Robert Şerban, cu un text adițional semnat de Octavian Horvath. Pe lângă 

această piesă nouă, creată pentru centenar, au pregătit un concert cu 15 piese din 

repertoriile lor, de pe unde au cântat. Fiecare a venit cu o zestre, astfel încât în acest 

concert de miercuri se vor auzii 15 din cele mai mari hituri de la Phoenix, Cargo, Pro 

Musica, Celelalte Cuvinte sau din cariera solo al lui Mircea Baniciu”, a mai spus Bogdan 

Puriş.  

Videoclipul piesei „100 de ani” a fost lansat luni, la Biblioteca Politehnicii. Acesta a fost 

realizat de Ovidiu Novac, un alt absolvent al UPT.  

Trupa RockIng urmează să susțină un concert miercuri, 11 noiembrie, într-o hală 

industrială din Timişoara, care poate fi văzută online, prin live streaming, începând cu ora 

20.00.  

Atunci când condițiile pandemice vor permite, cei de la RockIng vor da un concert mare, în 

fața publicului.  
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9. RockIng: Orădeanul Călin Pop și alți artiști de calibru au lansat piesa 

„100 de ani” la Centenarul Politehnicii Timișoara 

 

Câțiva muzicieni de calibru din 

mai multe formații cunoscute, 

toți absolvenți ai Universității 

Politehnice Timişoara, s-au 

reunit pentru a forma trupa 

RockIng, cu scopul de a celebra 

Centenarul UPT. Artiștii, între care se numără şi solistul trupei orădene Celelalte Cuvinte, 

Călin Pop, au lansat piesa "100 de ani". 

Potrivit Pressalert.ro, proiectul coordonat de realizatorul muzical Bogdan Puriş de la Radio 

Timişoara, şi el absolvent al UPT, a presupus pregătirea şi interpretarea pe scenă a 15 hituri 

celebre ale grupurilor în care au cântat membrii formației, plus o piesă nouă, "100 de ani". 

Ea este interpretată, pe lângă Călin Pop, de Mircea Baniciu, Teodor Pop, Valentin Potra, 

Tiberiu Bako şi Octavian Horvath. Compoziția îi aparține lui Călin Pop, iar textul a fost 

"năşit" de Robert Şerban cu adăugiri de Octavian "Vita" Horvath. Videoclipul a fost realizat 

de Ovidiu Novac, iar inginerul de sunet a fost Uțu Pascu. 

Miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20, muzicienii din proiectul RockIng au pregătit pentru 

toți iubitorii de muzică din țară un concert online, în care vor interpreta, pe lângă piesa 

compusă special pentru această ocazie, şi câteva melodii din repertoriul unor trupe 

autohtone, într-o manieră inedită.  

"Gaşca "RockIng" va susține un live stream, miercuri, de la 8 seara. Vă aşteptăm pe 

coordonatele Teleuniversitatea Timişoara", le-a transmis fanilor solistul de la Celelalte 

Cuvinte. 

 

https://www.ebihoreanul.ro/stiri/rocking-calin-pop-si-alti-artisti-de-calibru-au-lansat-piesa-100-de-ani-la-centenarul-politehnicii-timisoara-159906.html
https://www.ebihoreanul.ro/stiri/rocking-calin-pop-si-alti-artisti-de-calibru-au-lansat-piesa-100-de-ani-la-centenarul-politehnicii-timisoara-159906.html
https://www.ebihoreanul.ro/stiri/rocking-calin-pop-si-alti-artisti-de-calibru-au-lansat-piesa-100-de-ani-la-centenarul-politehnicii-timisoara-159906.html
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10. Concertul ”100 de ani”, record de participanți 
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