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Vége a dalnak: Király Viktor kiesett a The
Voice-ból
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ÍRJON NEKÜNK!
Olyat látott, hallott, olvasott, kattintott,
amit eddig még soha? Van valami kínzó
kérdése a sorozatokról, tévéről, médiáról,
amire senki nem tud válaszolni? Írja meg
nekünk!

KERESÉS

Keresés

FACEBOOK OLDALDOBOZ
C:C

19 736 kedvelés

Tegnap délután, jóval a ma hajnali eredményhirdetés előtt megjelent a Wikipedia The
Voice-oldalán, hogy Király Viktornak kellett távoznia a műsorból (majd rá két órára
ennek cáfolata). Mivel az oldalt tulajdonképpen bárki szerkesztheti, nem volt szabad

Tetszik az oldal

Kapcsolatfelvétel

felülni neki, amikor megjelent az infó rajta, az amerikai-magyar énekesre még javában
lehetett szavazni. A ma hajnali műsorban azonban bejött az oldalt megtrollkodó
felhasználó számítása, mivel Király Viktor kiesett a műsorból.

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez
tetszik.

Király a tegnapi műsorban csapattársaival közösen adta elő a The Five Stairsteps Ooh
Child című dalát, teljesítményéről különösebben jót vagy rosszat nem lehet mondani -

C:C

az viszont biztos, hogy a közönség imádja, és a tinilányok sikoltozva fogadják amint

5 órája

színpadra lép. Tagadhatatlan a színpadi jelenléte, ebből a szempontból mindenképpen
a 24-es mezőny fölé nőtt. A hangja és a személyisége viszont nem volt elég erős
ahhoz, hogy a közönség szavazatait elnyerje, illetve nem tudni pontosan, hiszen lehet,
hogy több szavazata volt, mint a többi csapat továbbjutóinak, csak éppen itt neki a
saját csapattársaival kellett megküzdenie.

Ez van, eddig tartott Király Viktornak a The
Voice. Élőben énekelt 13 millió ember előtt,
az azért nem semmi. #t he_voice

COMMENT:COM A TWITTEREN
Tweets by @sixxcomment

Hirdetés

A kiesés úgy néz ki a The Voice-ban, pontosabban ebben a körben, hogy minden
csapatból a két legtöbb szavazatot begyűjtő énekes továbbjut, egy harmadikat pedig a
mentora menthet meg - a többiek meg mennek a levesbe. A műsor Gwen Stefani
csapatával kezdődött, a közös éneklés után a műsorvezető Carson Daly síri hangon
bejelentette, hogy Jefferey Austin és Braiden Sunshine kapta a legtöbb szavazatot, így
nekik nem kell tovább izgulniuk, Korin Bukowski, Ellie Lawrence, Regina King és Király
Viktor közül viszont csak egyet menthet meg mentora. Stefani Korin mellett döntött, a
többieknek véget ért a kaland.
Az egyik amerikai tévés szaklap szerint Király kiesése meglepő, hiszen ő legalább nem
hamis, egy másik oldalon azt nem értik, miért Korint mentette meg Stefani, hiszen
teljesen esélytelen a végső győzelemre. Az egyik kommentelő szerint Király Viktornak
szintén több keresnivalója lett volna a műsorban, mint a bizonytalan hangú csajnak.
A műsor Facebook-oldalán kommentelők nagy többsége szerint Király Viktor kiesése
meglepetés, Gwen Stefani döntését hibának tartják, és ez a konszenzus a műsor
Twitterjén is. Sovány vigasz, sajnos. Király Viktor a Facebookon köszönte meg a
támogatást rajongóinak angol és magyar nyelven egyaránt, azt írva, hogy

Innentől kezdve csak előre halad az út! Pontosan ezt akartam elérni hogy
megismerjenek! És hát ez sikerült! Mág mindig hihetetlen hogy ilyen emberekkel
tudtam együtt dolgozni és remélhetőleg nem ez volt az utolsó alkalom! Remélem
büszkék vagytok rám! És csak hangsúlyozom hogy ez meg mindig csak a kezdet!
Köszönöm mindenkitől a rengeteg szeretetet amit kaptam! Teljesen boldog

FRISS A HOGYVOLTON
Összezárva Friderikusszal 2x07 - Gregor
Bernadett 12:00 – 1. óra | Sándor a kanapén
heverészik, éppen képeket nézeget egy tableten,
(tovább)
Barátok közt 7655-7656-ik rész: Róbert
számonkéri Ludwigot amiért ráküldte az Ottó
srácot érdeklődni az apja iránt. (tovább)
Keresem a családom 1. évad 1. rész Kedden
elstartolt az RTL legújabb saját gyártású
sorozata, amelyben Kolvacsik Ildikó, vagyis
(tovább)

MÉDIA ÉS MOZI AZ INDEXEN
Fekete György csápjai mostantól mindenhova
elérnek Az MMA átveszi az uralmat, minden
művészetbe beleszólhat az akadémia. (tovább)
A műsorvezetés nem színészkedés, mert
magadat adod - Interjú Kovalcsik Ildikóval, azaz
Liluval a Keresem a családom című új
műsoráról

vagyok hogy eddig is eljutottam! És rémelem hogy még ezek után is támogatni
fogtok!

Az élő műsorban Király Viktor 13 millió amerikai előtt énekelhetett, aminél nagyobb
reklámot valóban nehezen kaphatott volna ingyen. Utolsó, versenyben előadott dala,
az All Around The World az iTunes 200-as listáján a 157., a The Voice-előadók között a

Megint a Sztárban sztár a hét legnézettebb
műsora
Nagy a zavar a közmédia körül
Felszámolnák a Figyelő és az IPM kiadóját

19. helyig jutott, ami valóban gyelemreméltó eredmény.
Király Viktor The Voice-os pályafutásáról így tudósítottunk (időrend, helló!)
Gwen Stefani és a Voice többi zsűritagja is elájult Király Viktortól
Király Viktornak az USA jelenti a hazát
Király Viktor óriásit énekelt a The Voice-ban, továbbjutott

TOP 5
Súlyos motorbalesetet szenvedett Rékasi
Károly
Ilyen kemény pornót magyar valóságshowban még soha nem látott (18+)

Megmutatjuk, megint milyen jól énekel Király Viktor a The Voice-ban
Gwen Stefani az élő adásba rabolta Király Viktort
Őket kell a világból is kiénekelnie Király Viktornak I.

Döbbenetes gyűlölethullám fogadta a VV6-ot
Kálmán Olga lyukra futott Schiffer Andrással

Végre egy Viktor, akit szeretnek Amerikában is
Gwen Stefani komolyan foglalkozik Király Viktorral
Király Viktor lenyűgözte a zsűrit az első élő Voice-adásban

Most a zsűri sem tudta megmenteni a
Sztárban sztárt

Kicsit aggályos, ahogy szabálytalan szavazatokra vadászik Király Viktor

KULCSSZAVAK

Facebook-oldala FRISSÍTVE: levették a posztot

24 (304) a&e (127) abc (1926) ajánló (1696)
amc (741) animációs (103) atv (151) axn (511)
baki (238) barátok közt (125) baromság (126)

Tetszik 295 személy kedveli ezt Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az
ismerőseidnek.

bbc (361) beharangozó (281) beszól (306)
blikk (322) bors (246) botrány (310) breaking

CÍMKÉK:

TV

NBC

KIRÁLY VIKTOR

(123) breaking bad (227) brit (496) bsg (257)

THE VOICE

bulvár (987) cbs (1790) celeb (106) cinemax
(697) comedy central (483) cool (347) csaj
(171) csi (158) cw (861) dexter (236) díj (225)

Ajánlott bejegyzések:

discovery (239) discovery channel (108) doku
(122) duna ii autonómia (111) duna televízió
(1208) duna tv (137) dvd (301) emmy (181) f/x
(450) lm (581) lmmúzeum (902) lm (338)
fnl (132) foci (164) fox (1931) fringe (163) fx

Király Viktor
lenyűgözte a
zsűrit az első élő
Voice-adásban

Őket kell a
világból is
kiénekelnie
Király Viktornak
I.

Gwen Stefani az
élő adásba
rabolta Király
Viktort

(341) glee (226) grace klinika (169) gyász (192)
hbo (2735) hbo2 (312) hbo comedy (125)
himym (154) hír (2029) híradó (102) hírek
(285) hírtv (113) history channel (104)
homeland (106) horror (137) hősök (199)
house (164) humor (139) idol (248) interjú
(513) internet (482) itv (120) játék (145) jóban
rosszban (116) kasza (202) kép (765) kritika
(538) lapszemle (161) lifetime (150) lista (177)
lost (496) lóvé (164) lovetta (129) m1 (1677)
m2 (991) mad men (108) magyar rádió (119)
médiaipar (385) mgm (229) mokka (118) mtv
(1137) mtva (151) nbc (2082) net ix (201)
nézettség (1313) of ce (194) ortt (159) per
(199) pilot (1012) pletyka (318) politika (309)
premier (127) promó (262) rádió (329) reality
(1822) reklám (314) remake (220) retró (284)
rtl (440) rtl ii (119) rtl klub (2135)

Kommentek:

sajtóközlemény (116) sci- (108) sci (206) sci
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(533) showtime (730) simpsons (114)
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai
üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a
Felhasználási feltételekben.

nespresso

2015.11.12. 05:56:23

34 évesen a tizenévesek közt,és ez sem megy.Igaz énekelni sem tud.

sitcom (841) snl (259) soa (184) sorozat
(10519) sorozathalál (123) sorozatpremier
(266) spektrum (161) spinoff (110) spoiler
(303) sport (312) sport1 (136) starz (195)
survivor (206) syfy (362) szereposztás (1207)

Válasz erre

sztrájk (135) szülfel (109) talkshow (362) tbbt
(220) tehetségkutató (205) tévé (120)

Altaïr

2015.11.12.

Brühühü.

06:24:43
Válasz erre

tévésorozat (126) tnt (381) trailer (144) trónok
harca (626) true blood (213) tv (14963) tv2
(2770) tv6 (103) tv paprika (140) twd (234)
twitter (114) újság (311) upfronts (104) usa
network (309) vélemény (210) vetélkedő (266)

kék madár

2015.11.12. 06:26:09

@nespresso: tud enekelni, eleg taho volt ez a megjegyzes. Maskeppen: magyaros
Válasz erre

Pistike1

2015.11.12. 06:30:48

szar volt a dalválasztása! idős! (ebben a korban már milliomosként több elvonókúrával a
háta mögött, vagy túladagolásban elhunyva kell lenni egy középszerű énekesnek) hiába
hamis más de előadóbb, érdekesebb személy! a tökéletes hangú antielőadók a vokálban
vannak!
csoda, hogy eddig is eljutott, mert hülyén modorosan lép fel, itthon sem sztár ott sem
lesz, esetleg falunapok sztárja!
Válasz erre

viasat (532) viasat3 (578) viasat history (101)
vicces (693) videó (2961) x-faktor (150) x
faktor (110) youtube (232) zene (208) zone
europa (356) Címkefelhő

ARCHÍVUM
2015 november (53)
2015 október (188)
2015 szeptember (145)

Koca Caola

2015.11.12. 06:32:19

@nespresso: Te egy süket f@sz vagy. Tömören.

2015 augusztus (154)
2015 július (207)

Válasz erre

2015 június (161)

Papp Sanyi

2015.11.12. 06:40:28
2015 május (133)

Akkor most visszajön? Remélem nem!
Válasz erre

GQ

2015.11.12. 06:40:54

2015 április (150)
2015 március (167)

@Koca Caola: dehogy, csak ez menő itthon...
Válasz erre

Cyber Hunter

2015.11.12. 06:45:46

Csak 5 komment, de ennyi is tökéletes képet fest a mostani helyzetről.

2015 február (180)
2015 január (174)
Tovább...

Válasz erre

UTOLSÓ KOMMENTEK
new_boy_on_the_block

2015.11.12. 06:55:33

Freddie Mercury halal ota csak bohocok vannak. Ha annyira jo enekes, ne ilyen szarokba
induljon.
Válasz erre

kekecke · http://szepkiselet.blog.hu

2015.11.12. 06:56:31

Sajnálom. Szerintem meg de: tud énekelni. Szép teljesítmény, remélem, nem áll meg a
kiesés miatt. Sok sikert neki!
Válasz erre

Onereality

2015.11.12. 06:58:20

En szurkoltam neki, sajnalom,,,
Ha nagyon oszinte akarok lenni, akkor Viktor mint Amerika hangja nem nyerhetett.
Nem azert, mert a tobbi annyival jobb, sooot, en eloszor neztem bele ebbe a voice-ba, es
meglepodve lattam, hogy ott sem kevesebb a hamiskas hang, mint nalunk, a hetfoi
forduloban voltak kifejezetten gyenge eloadasok, pedig az mar a top 24 volt.
Valahogy az a Voice is csak felig-meddig szol a Hangrol...
Amugy itt a csoportjaban most tinik szavaztak tinikre valszeg, neki meg nem volt olyan
hattere, ereje, hogy tomegek ramozdultak volna.
Az volt az erzesem, hogy ott magyar, itt meg amerikai maradt.
Egyelore.
Válasz erre

idiesel

2015.11.12.

@Cyber Hunter: sajnos nagyon igazad. Szerintem a dalvalasztason is 07:07:23
mult..
Válasz erre

Kérész Krisztina

2015.11.12. 07:12:08

@nespresso: Egy igazi gyökér troll vagy.
Válasz erre

Kérész Krisztina

2015.11.12. 07:14:56

@Onereality: Csak a műsor brand builderei építették fel őt magyarnak. Nyilván a nevéből
is látszik, hogy nem amerikai, hanem bevándorlóféle. De ő sokkal inkább amerikai
mintsem magyar. Teljesen másképp szerepelt, másképp énekelt ott mint itt a
Megasztárban. Az ott, az az ő közege, el is hiszem, hogy ő ott érzi magát otthon, és nem
tudott mit kezdeni magával itt Magyarországon.
Válasz erre

Guadalupei Szűz: @Ancilla: Shakespeare,
Tolstoj melegek, a Jadviga meg nem a
klasszikus romantikus regény. (2015.11.12.
10:31) Keresem a családom: kellett már egy
ilyen őszinte műsor a kereskedelmi tévébe
sbartha: @Mikó?: Még az indiánok is
bevándorlók (ázsiából), csak ők sokkal
korábban mentek oda. :-) (2015.11.12. 10:28)
Vége a dalnak: Király Viktor kiesett a The Voiceból
mézescsók: @Onereality: Spontaneitás várni
ettől a műsortól naívság. Indult az egész egy
felhívással: jelentk... (2015.11.12. 10:24)
Keresem a családom: kellett már egy ilyen
őszinte műsor a kereskedelmi tévébe
Utolsó 20

FEEDS
RSS 2.0
bejegyzések, kommentek
Atom
bejegyzések, kommentek

© 2009 INDEX.HU ZRT.

Frederick Zoller

2015.11.12.

Nem kell megnyernie, hogy befusson, mostantól jöhet a menedzselés -07:17:09
és mivel erre készült, vélhetően van koncepciója is, hogyan hódítja meg Amerikát, hajrá!
Válasz erre

abcd1234

2015.11.12. 07:17:42

Van Isten! Remélem most már nem látom a nyálas fejét minden reggel az újságok
címlapján, meg itt sem! Még is ki a rák ő, hogy az óceán túl partján vetélkedik, nekünk
meg mindennapi hír? Itt is utálták és ahogy látom ott is "kiripacskodta" magát.
Válasz erre

Omar

2015.11.12. 07:24:12

Ismét köszi a gyors munkát. Megint nem kell izgulnom, amikor este meg tudom nézni.
Válasz erre

AlbaZen

2015.11.12. 07:25:25

@Frederick Zoller: Pont ezt akartam mondani, hogy innentől nem rajta, hanem a
menedzsmenten múlik, hogy hogyan kapaszkodnak bele ebbe a tiszavirág életű tévés
hype-ba.
Válasz erre

allegravelli

2015.11.12. 07:26:10

A hangja jó, képzett, de semmi egyediséget nem látok benne, sem a személyiségében.
Szerintem ezért sem jut(hat)ott tovább.
Válasz erre

Onereality

2015.11.12.

07:32:29
@Kérész Krisztina:
Igen, epp erre gondoltam, hogy eleve hatranyban volt a gyozelem szempontjabol, mert
magyar muveszkent lett felvezetve.
Az itthonit viszont megnyerte, holott nem ez a kozege, ahogy irod, c est la vie,,,
Válasz erre

tiller foch

2015.11.12. 07:40:04

nem rossz enekes, de nem az o korosztalya ez a musor, 30 ev feletti korosztalyba
tartozik, ilyen korban mar befutott sztarnak kellene lennie, egy ilyen musort nem nyerhet
meg, esetleg a nevet porgetheti az amerikai mediaban, de ez a musor csak a
menedzsmentjenek adhat egy ingyen reklamfeluletet, megnyerni semmi eselye nem volt
nem a hangja miatt, egyszeruen az amerikai piacon ugy lehet valakit felfuttatni, ahogy
Taylor Swift vagy Miley Cyrus karrierje is alakult, gyerekkoruktol nyomjak oket a
mediaban, country mufajban vagy Disney musorokban toljak oket a koztudatba, Kiraly
Viktornak gyakorlatilag nincs amerikai hattere, multja, nagy sztar mar nem is lesz belole,
persze az eneklesbol meg fog tudni elni, mashoz nem is ert
Válasz erre

Mikó?

2015.11.12. 07:47:26

@Kérész Krisztina: Amerikaban, az indianokat leszamitva, mindenki bevandorlo. Ez nem
igen szamitott.
Válasz erre

sixx · http://comment.blog.hu

2015.11.12. 07:51:45

@Omar: szívesen.
Válasz erre

johnclayborne

2015.11.12.

Tény és való, hogy a zenei sikerhez a tökéletesen tiszta hang kevés. 07:53:38
Nagyon sok világsztár gyengébb hangú, de egyéniségében, színpadi jelenlétében sokkal

több. És ez nagyon sokat számít. Ennek ellenére Viktor nagyon jó énekes, szerény és
szimpatikus, ambiciózus atal ember. Csak gratulálni tudok neki és további sok sikert
kívánok a jövőben.
Válasz erre

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org

2015.11.12. 07:56:58

Segítség, s most mi lesz velünk???
Válasz erre

Roxerkriszta

2015.11.12. 08:01:10

Persze,mert bekavartatok és nem mertek rá VPN-nel szavazni :P
Egyébként nem ezért esett ki nyilván,mielőtt valaki komolyan venné.
Én már magyar szinten sem tartottam kiemelkedőnek a hangját,amerikai szinten meg
főleg nem az.Azért gratulálok,hogy eddig is eljutott.
Válasz erre

antiszociál

2015.11.12. 08:05:25

Már a dalválasztással kicsesztek vele, ha már élő show had válasszon a kedvenc 10 dala
közül pitsábah.
Pu ka fogja megnyerni, azonosulnak vele, jó a hangja és nyomi, megsajnálják és
beteljesül ismét az amerikai álom.
Válasz erre

Ben77

2015.11.12. 08:13:36

Hát Viktor, ez van .... .)
Válasz erre

elfogadod

2015.11.12. 08:15:31

Örülök tiszta szívemből, hogy nem égeti tovább Magyarországot a világ színe előtt. (Ja,
és nem is folytatja. Mi lenne, ha kuglival próbálkozna???)
Válasz erre

Omar
@elfogadod: Gondolom, szerinted vicces és/vagy elmés a
megjegyzésed. Remélem, TE sehol nem képviselsz senkit.

2015.11.12.
08:19:08

Válasz erre

Chuck Νorris

2015.11.12. 08:26:19

nagyon gyenge Stefani 6-a, és ez az összprodukcio is baromi unalmas volt.
ez a Voice amugy nem az én izlésem, multkor visszanéztem az összes eddigi dobogós
bemutatkozó dalát, és 1 db csajszi volt az aki igazán tetszett.
Válasz erre

Kong.Kinga

2015.11.12. 08:35:56

@elfogadod: Ásd el magad.
Válasz erre

Barát Csaba

2015.11.12. 08:44:48

nem csoda a kiesés az usa féle bizniszbe nem igazán engednek be külföldit, rendkívül
ritka
Válasz erre

t0thl

2015.11.12. 08:45:13

Az egyetlen vicces az volt, amikor Zakk Wylde feljött gitározni valamelyik műsorban.
A többi kaka, Viktornak meg sosem volt semmilyen hangja és nem is lesz. Azt nem lehet

megtanulni sajna. Ez kb. a Lindára is igaz. Ez a két gyerek jobban erőlködik a sztársággal,
mint én reggel a WC -n, csak kevesebb sikerrel.
Válasz erre

SeagalSteven

2015.11.12. 08:54:05

@maxval bircaman felelős szerkesztő: a birkákat megkúrják a parasztok
Válasz erre

karbalán

2015.11.12.

Nem zárom ki, hogy nem a VPN-ezés miatt szabadultak meg tőle így 08:54:48
csendben, ahelyett, hogy botrányt csináltak volna.
Válasz erre

Akármi Áron

2015.11.12. 09:04:25

@Cyber Hunter: És végtelenül szomorú is!
Válasz erre

cukkmukk

2015.11.12. 09:15:43

Rajta kívül ebből a csapatból kiestek még ketten. Vajon ők is gyártanak összeesküvéselméleteket?
Válasz erre

Lurian

2015.11.12. 09:22:53

De most komolyan, a faszér' nem lehet örülni neki, hogy van egy magyar, aki valamit elért.
Nyilván minden anyázó komment csupa sikeres, közkedvelt, világszinten ismert
embertől jött, milliós rajongószámmal. Ha nem tetszik, ne nézd, és ennyi. Viszont örülni
annak, hogy "végre" kiesett, kicseszettül prosztó, primitív hozzáállás.
Válasz erre

rézfa szú

2015.11.12. 09:29:00

@cukkmukk: Szerintem nem, mert ők nem magyarok. Ügyes voltál Viktor, Gratula.
Válasz erre

high up!

2015.11.12. 09:37:50

Jaj mi lesz most velünk, a 20-ik helyen kiesett egy karaoke showból a mi jellegtelen, fakó
hangú Vikink!
Pedig már az egész ország a döntőben látta őt, adásonként megduplázódó milliós
letöltéssekkel és tucatnyi "tuti hogy lemez szerződései lesznek" jóslatokkal.
Oszt Vikit mégse töltik le meg mégse kattintják.
Pedig a hangulat felelős hogy rákente má a tömeges tinisikolyokat a mix gépről, meg
intett intenzíven a tömegtapsra mintha csak a fél világ Király haknira akarna
megbolondulni.
Há má megint nem lettünk nagy nemzet, persze tuggyukkik miatt, meg hát Coleen
Bellnek meg a háttérhatalmaknak most jött ki az összeseküvésük sikere, há még szép,
hogy ezentúl nemcsak Franciaországba nem fogunk sose utazni (tuggyuk: Trianon)
hanem a zusába sem.
FOLYTASSUK!
Válasz erre

Hajós András

2015.11.12. 09:45:00

Viktor nagyon tehetséges, és jò, alázatos szakember. Ezt mindenki tudja és elismeri a
magyar popszakmában. És mostantòl világszinten is. Emelett jò srác, dolgoztam vele,
egy két itt fröcsögő meglepődne, hogy milyen szerény ember. Én nagyon örülök a
sikerének, ami remélem csak a kezdete egy komolyabb szintugrásnak. Egy előadòt
persze nem kell szeretni, a közönségnek joga van az előítéleteihez, szimpátiáihoz. De a
"magyarság"-nak semni köze nincs a teljesítményhez! Az énekhangjáròl lehet vitatkozni,

de arròl, hogy hol született?! Ma este mindenki szurkolni fog a magyar válogatottnak a
norvégok ellen, majd nem fogunk örülni, ha Leandro vagy Nikolic lő gòlt?!!
Válasz erre

Francois77

2015.11.12. 09:46:36

Most őszintén: azok után, hogy a saját facebook-oldala csalásra buzdított, és ezt
mindenki jól meg is írta, hány kört kellett volna még menni neki?
Válasz erre

tiller foch

2015.11.12. 09:48:27

@karbalán: ja, az a VPN-es szavazasra buzditas biztos kivaltott egy par perces
basszamegezest a The Voice produkcio menedzsmentjeben, gondolom nem hianyzik
nekik egy botrany mar az elejen, szepen engedtek elmenni Kiralyt
pedig hangilag szinte csak szarabbak vannak nala, pedig o sem egy nagy valami
nem illett bele a koncepcioba az ugyeskedo kelet-europai? barmi lehet
meg az is lehet, hogy csak "siman" kiesett, de ez nem Magyarorszag lenne, ha nem
gyartananak hozza mindenfele teoriakat az emberek
Válasz erre

high up!

2015.11.12. 09:52:05

@Hajós András: ". Ezt mindenki tudja és elismeri a magyar popszakmában."
Abban a magyar popszakmában, amelynek semmilyen külföldi sikerei nincsenek? Csak
egy egymást feldícsőítő beltenyészet van? Ahol a saját terméssel még a melegvízre valót
se tudja szinte senki megkereseni, ezért maradnak a Cölöp kutyába lemenő sók, a
Dáridók és egyéb kakaroke haknik, a HH-ek, az évi 100-200 falusi kocsmai "koncertek"?
Oszt 60 évesen meg ott rinyál a popszakma sztárság, hogy há nem tudok megélni az 50
ezer forint nyugdíjból oszt ezért havonta járok el a Hajdú Peti sóba 125-jére elénekelni az
egyetlen slágeremet???
FOLYTASSUK!
Válasz erre

jamesz

2015.11.12.

Viktor nagyon tehetséges. Aki picit is ért a zenéhez, az tudja hogy nem09:52:54
kevés, nem sok, pontos.
www.youtube.com/watch?v=oVBlqJzSyXQ
Válasz erre

Bergyilkos Bohoc

2015.11.12. 09:55:27

@elfogadod: Mitől égette Magyarországot? Ez nem az eurovízió, ahová mi küldjük, mint
"hazánk legjobbja". Önként jelentkezett egy ember, aki mellesleg magyar is. Ennyi.
Válasz erre

Guadalupei Szűz

2015.11.12. 09:55:47

Viktornak jó hangja van, de nem rendkívüli, olyan semmilyen, se rossz, se túl jó. Plusz
nem egy szép ú, tehát pinamágnesként sem vethető be (a sikoltozást tapsoltatók
generálják még itthon is). Szóval olyan "semmi különös" a srác. Tehetséges, de pont
annyira, amennyire Magyarországon elég. Nem véletlenül jöttek haza, ahogy Andy Vajna
is, ha akkora bazi nagy tehetség és milliárdos progyúszer lenne, ahogy állítja, akkor mit
biztoskodna itt.
Válasz erre

antiszociál

2015.11.12.

@elfogadod:

09:58:26

Ki vagy te, Vona Gábor ? :))
Árad belőled a szeretet, és túl teng benned a tolerancia :P
Válasz erre

tiller foch

2015.11.12. 10:01:30

@jamesz: abban egyetertek, hogy ebben a The Voice mezonyben nagyon nem volt o
rossz (sot, hangban es fellepesben nala rosszabbak vannak meg versenyben), csak
valamiert megse ot valasztotta Gwen Stefani se
jo lenne tudni az okat, hogy miert
Válasz erre

qper

2015.11.12. 10:12:08

Nem vagyok oda az ilyen tehetségkutatókért, de neki drukkoltam. Felvállalta a
magyarságát, szimpatikus volt minden előadása. A közösségi oldalakon magyarul is
kommunikált, szerényen nyilatkozott.A kinti karrierjét kívánta beindítani, szerintem
sikerrel járt. A kázók meg menjenek a picsába.
Válasz erre

nekem gyanus volt mar az elejen is...
a magyar InFusion Trio a 2015-ös német supertalentban akkorát
játszott, hogy EGYBŐL bekerült a 2015-ös show döntőjébe...
erről sehol nem láttam egy sort se még... ???

2015.11.12.
10:16:19

Válasz erre

netrion · http://netbanyasz.blog.hu/

2015.11.12. 10:24:23

@Guadalupei Szűz: az amerikai cikkek pedig éppen a szép úságát emlegettek, amikor
írtak róla, szóval nekik bejött a külseje, ízlés dolga, de ezt külön kiemelték, hogy jóképű
De lehet, hogy ez itt éppen hátrány volt, mert az nyilván jobban megfelel az amerikai álom
sztorinak, ha a a kövér szemüveges srác nyeri meg, akit a külseje nem predesztinál erre
Válasz erre

sbartha

2015.11.12. 10:28:31

@Mikó?: Még az indiánok is bevándorlók (ázsiából), csak ők sokkal korábban mentek
oda. :-)
Válasz erre

Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal

