
Formaţia ALTAR cheamă un Înger!  

 

           Formaţia rock clujeană ALTAR vă invită la evenimentul de lansare a videoclipului  

"Să vină un Înger"! Premiera va avea loc Joi, 12 Octombrie, de la ora 12:00, la Cinema 

Florin Piersic din Cluj-Napoca.  

           Proiecţia videoclipului va fi precedată de o conferinţă de presă, iar evenimentul va fi 

prezentat de Ştefan Coroian (Radio Impuls).  

          Filmările au fost realizate cu sprijinul Companiei Remarul 16 Februarie Cluj ,  videoclipul 

fiind realizat de Filip Gheorghe (MAXIMAGE) si dedicat memoriei victimelor tragediei din 

Club Colectiv.  

 

Despre noua piesă ALTAR  

                       

           ["Să vină un Înger" este o piesă cu o mare încărcătură emoţională. Am dorit să 

evidenţiem această trăire prin realizarea unui videoclip special, atipic pentru o trupa rock. Doi 

tineri fenomenali, Alla Pop şi Adi Popa (Kid A), finalişti ai renumitului concurs "Românii au 

talent" de la Pro TV, ni s-au alăturat pentru a da viaţă acestui videoclip. Rezultatul acestei 

colaborări ne-a depăşit chiar şi nouă aşteptările, este absolut fantastic. Vă  aşteptăm alături de noi 

la premieră!] a declarat Teo Peter Jr, leaderul trupei ALTAR.  

 

      "Să vină un Înger"  

Muzică şi text: Teo Peter, Jr.  

Producător: Paul Opriş (Godmode Studio)  

Mixaj şi mastering: Adam Whittaker (Baldenglish)  

Interpret: ALTAR  

Invitat special: Planet H (chitară)  

Video: Filip Gheorghe ( Maximage)  

 

 

 

 



Despre ALTAR  

 

           Înfiinţată în anul 1991 la Cluj-Napoca, formaţia ALTAR s-a impus încă de la primele 

apariţii live ca fiind una dintre cele mai prodigioase trupe rock din ţară, devenind în scurt timp  

un adevărat fenomen al rockului românesc. Promotoare a muzicii de atitudine, ALTAR a scris un 

important capitol în istoria muzicii rock românești, editând două EP-uri şi cinci albume, 

concertând cu succes în ţară şi străinătate, formaţia fiind nominalizată şi  desemnată în repetate 

rânduri de către public şi presa de specialitate drept cea mai bună trupă rock românească.  

           După 27 de ani de prezenţă în prima linie a rock-ului românesc, ALTAR rămâne una 

dintre cele mai apreciate şi iubite trupe rock din România.  

 

Componența formaţiei:  

Andy Ghost - voce  

Teo Peter, Jr. - chitară bass, voce  

Damian Donca - chitară  

Allen B. – tobe 

 

Contact ALTAR: 

         tel: 0722687738 

         mail: pr@altar.ro; altar@altar.ro  

         https://www.facebook.com/altar.romania 
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