


 

  



 
 

E-AN-NA REPREZINTĂ ROMÂNIA LA WACKEN 

OPEN AIR 

Formația sibiană E-an-na a fost desemnată recent să reprezinte 

România la cel mai mare festival cultural de muzică rock din lume, Wacken 

Open Air, ediția 2017. După câștigarea semifinalei desfășurate la București, 

unde au concurat cu alte cinci trupe, și ulterior a finalei desfășurate la Sibiu, 

la care s-au calificat alături de alte trei trupe, E-an-na va concura la 

începutul lunii august pe scena din Germania cu cele mai bune grupuri rock 

din aproximativ 30 de țări. 

 Cu o activitate intensă, timp în care au avut turnee și concerte atât în 

țară, cât și în străinătate, E-an-na este una dintre cele mai cunoscute trupe 

tinere din România, care a ajuns imediat să fie îndrăgită de publicul iubitor 

de muzică aparținând sferei folk metal. Trupa va împlini în curând doi ani de 

activitate live, reușind să ajungă în peste 40 locații, cu peste 60 de concerte 

susținute într-un interval relativ scurt. Reprezentarea României pe scena de 

la Wacken Open Air este cu siguranță dovada succesului activităților intense 

ale trupei și a eforturilor creative depuse de către toți membrii acesteia. 

 

 

 

 

 



CINE SUNT E-AN-NA? 
 

Scurt istoric al activității noastre 
 

Formaţia a apărut în 2014, când Andrei Oltean (voce, instrumente 

tradiţionale de suflat) şi Ovidiu Ban (chitară) aveau ca proiect principal 

trupa Prohod, din dorinţa celor doi tineri muzicieni să înfiinţeze o trupă de 

folk metal. În scurt timp au fost cooptaţi Dragoș Berția (chitară bas), Alex 

Giurgeca (chitară - fost coleg in Prohod, WarChant) şi Paul Bucătaru (tobe). 

După scurt timp li s-a alăturat Ioana Popescu (clape), o talentată pianistă, 

studentă la Conservatorul din Braşov şi Roxana Pomohaci (Odyssey, Era 

Divina) la vioară și voce. 
 

Împletind clasicul gen folk metal cu elemente tradiţionale româneşti 

şi pasaje de metal modern, primele patru single-uri lansate s-au bucurat de 

un succes considerabil in mediul online, cele patru videoclipuri lansate 

cumulând sute de mii de vizualizări pe YouTube. Trupa a participat în 2016 

la festivaluri autohtone importante precum Metalhead Meeting (București), 

Rockstadt Extreme Fest (Râșnov), Celtic Transilvania (Beclean), Maximum 

Rock Fest (București), Open Camp (Vaslui), Rock'n'Iași Open Air (Iași) și a 

avut prima reprezentație internațională la Kavarna Rock Fest (Bulgaria). 
 

Pe lângă festivalurile de mare anvergură pe plan autohton, formaţia a 

susţinut și turneul “Jocurile Jienei”, de promovare a EP-ului de debut 

“Jiana”, lansat în 30 septembrie 2016 prin două case de discuri: “Art of the 

Night Production” (Polonia) și “Soundage Productions” (Rusia). Odată 

incheiat, acesta a fost urmat de un alt turneu naţional, “Folkcore Detour”, 

alături de formația Dirty Shirt și Ansamblul Folcloric Transilvania. Concertele 

din cadrul acestui turneu s-au desfășurat în Casele de Cultură ale oraşelor 

incluse (Iași, Baia Mare, Timișoara) sau unele dintre cele mai spațioase 

locații disponibile precum Kruhnen Musik Halle (Brașov) sau Arenele 

Romane (București), recitalul atrăgând numeroși spectatori din toate 

categoriile de vârstă şi cu o paletă mai variată de gusturi muzicale decât 

concertele rock/metal susținute în mod obişnuit de trupă. Următorul pe 

listă a fost primul turneu internaţional: “The New Wave of Folk Metal 

2017”, alături de Niburta (HU) şi Netherfell (POL), care a avut loc loc în cele 

mai mari orașe din Polonia, România şi Ungaria. 
 



În luna iunie a anului 2017, formația câștigă Wacken Metal Battle 

România (Finala Sibiu), și urmează să reprezinte România la Wacken Open 

Air Germania, în cadrul acestui concurs internațional. Wacken Open Air este 

considerat la ora actuală cel mai cunoscut și de prestigiu festival de muzică 

rock din întreaga lume. 
 

Conceptul ‘’E-an-na’’ reprezintă o lume în principiu metafizică, în care 

nu guvernează legile universale din lumea noastră, legi care aduc doar haos 

şi distrugere. E o lume făurită pentru cei care vor să se despartă de entropie 

şi de orice gând negativ, pentru a se putea dedica în totalitate lucrurilor 

productive. E o lume pentru cei care vor să-şi urmeze calea, fără a fi abătuţi 

de la ea din motive mărunte.  
 

Trupa speră să reușească să poată valorifica întreaga activitate prin 

reprezentarea cu succes a României și a muzicii tradiționale românești pe 

scena celui mai mare festival de muzică din lume, Wacken Open Air. 

 

 

 

 
 

 

 Alcătuită din membri tineri adunați din toate colțurile țării (Iași, Sibiu, 

Timișoara, Brașov, Rm. Vâlcea), grupul are punctul central stabilit la Sibiu, 

oraș ce aniversează 10 ani cu statutul de Capitală Culturală Europeană. 



 

  Componența actuală a trupei E-an-na 

 

Andrei “Solomonar” Oltean [ voce / cimpoi / fluiere] 
 

Roxana Pomohaci  [voce / vioară] 
 

Ioana Popescu [clape] 
 

Ovidiu “Cioban” Ban [ chitară] 
 

Alexandru  Giurgeca [ chitară ] 
 

Dragoș “Stelu” Berția [ chitară bass] 
 

Paul Bucătaru [ tobe] 

 

 

Contact : Andrei Oltean             Tel : 0743 915 070 

Facebook : 
https://www.facebook.com/eanna.romania/ 

E-mail : eanna.band@gmail.com  



CE ESTE WACKEN OPEN AIR? 

Website www.wacken.com 

Facebook www.facebook.com/WackenOpenAir.official 

 

În fiecare an, la începutul lunii august, Wacken Open Air este cel mai 

important loc din întreaga lume pentru iubitorii de muzică rock – şi nu 

numai! – de pretutindeni. Acest festival de renume modial, ajuns la cea de-a 

28-a ediţie, este o imensă desfăşurare de forţe, găzduind circa 100.000 de 

persoane şi câteva zeci dintre cele mai bine cotate trupe din lume, precum 

Scorpions, Alice Cooper, Europe sau Ozzy Osbourne. Astfel, se poate spune 

că este cel mai mare eveniment cultural la nivel mondial, judecând prin 

prisma afluxului de participanţi, atât cei implicaţi în organizare, cât şi a 

artiştilor şi publicului. Wacken este un orăşel de circa 2000 de locuitori 

situat la câţiva kilometri de Hamburg. Festivalul se bucură de o asemenea 

popularitate încât la maximum 3 luni după ce se termină ediţia în curs, 

devine SOLD OUT pentru ediţia următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wacken.com/
http://www.facebook.com/WackenOpenAir.official


 

 

 

 

 

 
Două din cele 4 scene mari, înainte de concertul unuia din cei peste 70 de 

giganți ai muzicii rock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un success răsunător în materie de organizare și marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un festival cât un mic oraș, zeci de mii de oameni care se bucură de 

prezența lor acolo, fără nici un fel de incident. 



CE ESTE WACKEN METAL BATTLE? 

 

În cadrul Wacken Open Air, începând cu anul 2004, una din atracţiile 

principale o reprezintă concursul Wacken Metal Battle. Acesta reuneşte 

anual cele mai bune trupe de rock din fiecare din cele aproximativ 30 de ţări 

participante, oferindu-le ocazia să-şi demonstreze talentul, să prezinte ce 

are de oferit ţara respectivă în materie de muzică şi imagine, să câştige 

notorietate, fani, contracte la care majoritatea doar visează precum şi 

aprecierea mass-media internaţională.  

După cum precizează chiar organizatorii, ideea centrală este aceea de 

a da un impuls semnificativ generaţiilor viitoare de muzicieni şi de a le ajuta 

să facă primii paşi în industria muzicală profesională.  

România participă şi ea de câţiva ani la acest eveniment, trimiţându-şi 

reprezentanţii să concureze alături de cei ai celorlalte ţări ale lumii. Etapele 

preliminarii includ o selecţie la nivel naţional pe baza unor materiale demo 

şi a unei biografii, formaţiile considerate demne de a participa fiind apoi 

împărţite pe regiuni ale ţării. Acestea concurează la nivel regional, urmând 

ca laureatele fiecărei regiuni să se întreacă ulterior între ele la Sibiu în finala 

naţională.  

Câştigătorii de până acum au fost X-Plod (Bucureşti), Altar (Cluj), 

Bucovina (Iaşi), Gothic (Petroşani), GOD (Iași), Dirty Shirt (Maramureș) Dark 

Fusion (București) și Hteththemeth (Brașov). E-an-na este prima trupă care 

va reprezenta Sibiul în cadrul acestui festival. Până acum, conform spuselor 

organizatorilor, nivelul prestaţiei trupelor româneşti în cadrul 

evenimentului a fost unul ascendent. Astfel, formaţia E-an-na se pregăteşte 

intens pentru a menţine această tradiţie şi pentru a câştiga, în sfârşit, 

pentru România, acest concurs. 

 



 

Afișul pentru semifinalele Wacken Metal Battle 

Afișul pentru finala Wacken Metal Battle 



 

Momentul mult așteptat 

 

”Ştim că o să fie o experiență de neuitat, aici nu e loc de dubiu. Pentru noi 

atât finala de la Sibiu cât şi semifinala din Bucureşti au fost extraordinare. La 

ambele ne-am simţit bine, fiindcă le-am tratat ca pe nişte concerte 

obișnuite, nu ca pe un concurs. O să ne pregătim intens pentru finala 

internațională de la Wacken şi o să încercăm să arătăm - şi acolo - ce ştim şi 

iubim noi să facem cel mai mult. Sunt convins că lumea o să rezoneze cu 

noi”, a spus Andrei Oltean, vocea trupei E-an-na. 

 

”A fost - cu siguranță - un eveniment de neuitat pentru publicul sibian. 

Toate cele patru trupe ajunse în finală au dovedit că merită să reprezinte 

metal-ul autohton. Din păcate doar o formație poate merge mai departe, în 

finala internațională din Germania, iar anul acesta – pentru prima data în 

istoria concursului – România va fi reprezentată de o trupă din Sibiu. Sunt 

convins că, în finala internațională trupa E-an-na va fi apreciată de mulți 

dintre cei 75.000 de participanți la festivalul Wacken Open Air și mai ales de 

juriul concursului” a declarat Laurențiu Străuț, promoterul Wacken Metal 

Battle România. 



RELEVANȚA PARTICIPĂRII E-AN-NA LA W.O.A 

 
 Dacă încă vă întrebați ce imporanță are participarea trupei E-an-na la 

cel mai mare festival cultural de muzică rock din lume, Wacken Open Air, 

iată în continuare câteva motive bune! E-an-na va prezenta și reprezenta 

cultura românească în afara granițelor țării, cântand despre obiceiuri 

tradiționale românești, aduse cu ajutorul unei abordări moderne la un rang 

elevat. Făcând o paralelă, acest lucru va însemna, poate, mai mult decât 

reprezentarea ţării noastre la Eurovision, iar noi sperăm ca formația noastră 

să obţină un rezultat mai bun decât clasarea în cadrul festivalului european 

de muzică de anul acesta. 

 Este un lucru cunoscut acela că, poate mai mult decât celelalte arte, 

muzica are puterea de a schimba lumea și de a-i modela percepțiile. Astfel, 

în urma impactului pe care-l va avea E-an-na în cadrul festivalului, sperăm 

ca cei care vor fi acolo să se întoarcă acasă cu o părere mult mai bună 

despre români și arta lor, convinși că muzica românească poate avea un 

cuvânt greu de spus pe plan internațional. Iar pe lângă toate acestea, 

spectacolul și echipamentele pregătite, precum și felul în care decurg 

repetițiile trupei, vă pot asigura că sibienii, timișorenii, brașovenii, vâlcenii și 

ieșenii noștrii vor aduce o notă deosebită și o pată de culoare întregului 

festival. 



 Așadar să-i ajutăm, să le ținem pumnii, să le urăm succes celor 7 

tineri artiști și să-i însoțim cu gândurile noastre bune de-a lungul călătoriei 

lor culturale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câteva imagini din cadrul concertelor susținute de-a lungul anului 

trecut, cu publicul 



COMPONENȚA TRUPEI & STAFF 

PERIOADĂ DEPLASARE 

BUGET MINIM ESTIMATIV 

Total - 13 persoane 

Trupa: 7 persoane: 

Andrei Oltean (voce/fluier) – Sibiu 

Roxana Pomohaci (voce/vioară) – Iași 

Ioana Popescu (clape) – Rm. Vâlcea 

Ovidiu Ban (chitară) – Sibiu 

Alexandru Giurgeca (chitară) – Timișoara 

Dragoș Berția (chitară bas) – Sibiu 

Paul Bucătaru (tobe) – Rm. Vâlcea 

    

Staff: 6 persoane: 

 - 2 șoferi – Octavian Vișa, Daniel Constantinescu 

 - tehnician de scenă: Pomohaci Ciprian 

 - make-up/costume artist: Alexandra Ungureanu 

 - fotograf: Andrei Pătrașcu 

 - tour manager: Daniel Bîsceanu 

 

        

 

        

9 zile (30 iulie – 7 august) 



CHELTUIELI DEPLASARE 

Total deplasare - 19.450 RON 

 Deplasarea se va face cu două autoturisme: un autovehicul închiriat 

de 8+1 locuri cu remorcă, care va parcurge ruta Sibiu-Wacken și retur, și o 

mașină personală de 5 locuri care va pleca din Iași spre Wacken și retur. 

Astfel, cheltuielile aproximative de transport vor fi:  

Cheltuieli transport efective  -    1.3 RON / km x 3600 km = 4680 RON 

- 60 RON  / zi remorcă x 9 zile = 540 RON 

- 0.38 RON/ km x 4500 km = 1710 RON 

- -    Vinietă Ungaria x 2 mașini = 90 RON 

- Vinietă Slovacia x 2 mașini = 90 RON 

- Vinietă Cehia x 2 mașini = 120 RON 

Cheltuieli diurnă    -    13 persoane x 60 RON / zi x 9 zile = 7020 RON 

Cazare    -    13 persoane x 200 RON / noapte x 2 zile = 5200 RON 

 

 

 

 

 

 Cazarea va fi necesară pentru o noapte, pentru drumurile înspre și 

dinspre Wacken, pentru toți cei direct implicați în această activitate.  

 

 

 

 



MATERIALE PROMOȚIONALE 

Total Promo 4250 Ron 

Total General 23700 Ron ( 5200 Euro ) 

- CD-uri promo E-an-na   5 RON/buc x 100 = 500 Ron 

- Tricouri Promo E-an-na + Sponsori 25 RON/buc x 100 = 2500 Ron 

- Flyere 0.05 RON/buc x 3000 bucăți  = 150 Ron 

- Broșuri culturale 3 RON/buc x 200 bucăți = 600 RON 

- Promovare mediu online = 500 RON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Total Promo 2650 Ron 

SPONSORII NOŞTRI VOR BENEFICIA DE PREZENŢA LOGO-ULUI FIRMEI PE TOATE 

MATERIALELE PROMOŢIONALE PE CARE LE VOM REALIZA ŞI ÎMPĂRŢI LA FESTIVAL: 

TRICOURI, CD-URI, FLYERE, AFIŞE PROMOŢIONALE, PLUS BANNERE COLANTE 

(AFIŞATE PE MAŞINA CU CARE SE DEPLASEAZĂ TRUPA, HUSE, CASE-URI ETC.) ŞI UN 

BANNER CARE VA FI AFIŞAT LA FAŢA LOCULUI. DE ASEMENEA, MENŢIONĂM CĂ 

SUNTEM DESCHIŞI ORICĂROR SUGESTII DIN PARTEA SPONSORILOR, PRECUM ŞI 

ALTOR MODALITĂŢI DE REPREZENTARE A BRAND-ULUI ACESTORA.  

VĂ MULŢUMIM ANTICIPAT! 

 

 

 

 


