
– Ciągle nie mówię po polsku, 
ale jestem pewna, że wy lepiej 
lub gorzej mówicie po angiel-
sku, więc na pewno się doga-
damy – podkreślała na scenie 
Domu Muzyki i Tańca Dani Kle-
in, która w Zabrzu zaśpiewała 
największe przeboje Vaya Con 
Dios. Fani usłyszeli m.in. „Don’t 
break my heart”, „Puerto Rico” 
czy „Nah, neh, nah”. Melancho-
lijny głos Dani Klein znakomicie 

uzupełniały dźwięki kontrabasu 
wyczarowywane przez Sala La 
Rocca i gitary akustycznej, na 
której grał Francis Perez.
– Jestem już starszą panią, więc 
pozwolicie, że kilka utworów za-
śpiewam na siedząco – żartowa-
ła Dani Klein, przypominając, że 
1 stycznia tego roku skończyła 
60 lat. Sobotni koncert Vaya 
Con Dios w Zabrzu był jedną 
z ostatnich okazji do zobaczenia 

i posłuchania belgijskich artystów 
na żywo. Nic więc dziwnego, że 
widownia Domu Muzyki i Tańca 
wypełniła się po brzegi. Fani przy-
jechali nie tylko z miast naszego 
regionu, ale również z Małopolski 
czy Opolszczyzny. – Dani, we love 
you! – rozlegały się głosy z sali.
Przypomnijmy, że Dani Klein już 
w 1996 r. ogłosiła zawieszenie 
działalności grupy. Postanowiła 
wtedy odpocząć od przemysłu 

muzycznego. Studiowała filozo-
fię i podróżowała po świecie. 
Zespół powrócił po ośmiu la-
tach albumem „The promise”, 
a kolejne koncerty były wyprze-
dawane w całości. Pomimo suk-
cesów i owacyjnego przyjmowa-
nia przez fanów, artyści Vaya 
Con Dios  przekonują, że tym 
razem definitywnie kończą ka-
rierę. Fani mają jednak nadzie-
ję, że okaże się inaczej...  (hm)
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Niecodzienna 
akcja charytatyw-
na czterech miast 
i energetycznego 

koncernu

W latach 80. i 90. byli jednym z najpopularniejszych europejskich zespołów. Charakterystyczne akustyczne brzmienie i melancholijny głos wokalistki 
Dani Klein sprawiały, że ich płyty sprzedawały się na całym świecie w milionowych nakładach. Teraz Vaya Con Dios kończy oficjalnie karierę. 
W sobotę przystankiem na pożegnalnej trasie koncertowej było Zabrze.

Dani Klein przypomniała w Zabrzu największe przeboje grupy
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Widownia Domu 
Muzyki i Tańca wypełniła 

się po brzegi

Wielkanoc to czas wiary i radości 
wypływającej ze Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech te Święta będą dla wszystkich źródłem 
nadziei oraz okazją do dzielenia się dobrem 
i pokojem

Małgorzata Mańka-Szulik 
Prezydent Zabrza

Przebojowe
pożegnanie

POŻEGNALNY KONCERT VAYA CON DIOS W ZABRZU 
PRZYCIĄGNĄŁ KOMPLET PUBLICZNOŚCI


