Most egy másik tagon múlik a Spice Girls jövõje
Írta: Új Szó
2005. június 27. hétfő - Módosítás: 2005. június 27. hétfő

Mind az öt lány szólókarrierje zátonyra futott, így elvileg nem okozhatna problémát a
sikercsapat egyesítése Mélypontra jutott az egykori Spice Girls tagjainak zenei
pályafutása! Melanie B, Victoria Beckham és Emma Bunton már korábban bebizonyította,
hogy szólóban nincs keresnivalójuk a zeneiparban, és az idén másik két társuk karrierje
is csúfos véget ért. Mind az öt lány szólókarrierje zátonyra futott, így elvileg nem okozhatna
problémát a sikercsapat egyesítése Mélypontra jutott az egykori Spice Girls tagjainak zenei
pályafutása! Melanie B, Victoria Beckham és Emma Bunton már korábban bebizonyította, hogy
szólóban nincs keresnivalójuk a zeneiparban, és az idén másik két társuk karrierje is csúfos
véget ért. Melanie C áprilisban magánkiadásban jelentette meg harmadik, Beautiful Intentions
címû lemezét, amely hatalmasat bukott, az elmúlt napokban pedig Geri Halliwell is alaposan
leszerepelt. Két sikeres album és közel hároméves pihenõ után szép csendben kiadta harmadik
korongját Passion címmel, amely két hete a brit eladási összesítésen csak a negyvenegyedik
helyet tudta megszerezni, és az elmúlt héten már nem is szerepelt a hetvenöt legkelendõbb
lemez között – mindössze pár ezer darabot adtak el belõle Angliában, és a legtöbb európai
országban fel sem került az eladási listákra. A szakmabeliek szerint a lányok sikertelensége
meggyorsíthatja a Spice Girls újjáalakulását, amely már több mint két éve állandó téma zenei
berkekben, és mindenki biztos abban, hogy ez elõbb-utóbb bekövetkezik. Mint ismert, Bob
Geldof azt akarta, hogy a Spice Girls is fellépjen a július másodikán megrendezésre kerülõ
Live8 segélykoncerten – az esemény fõszervezõje május végén arról számolt be, hogy a lányok
nem zárkóznak el a fellépés elõl, késõbb viszont megrekedtek a tárgyalások. Melanie B ugyanis
– aki tavaly a legjobban ragaszkodott csapata feltámasztásához, mivel anyagilag nem állt
valami fényesen – most nem akart színpadra lépni egykori társaival. A hölgy jelenleg egy
kaliforniai televíziós társaságnál dolgozik. Korábban a szólókarrierjéhez foggal-körömmel
ragaszkodó Melanie C miatt nem jött létre az újjáalakulás, õ azonban most rábólintott,
valószínûleg a zsákutcába jutott pályafutása miatt. A fesztiválról tehát biztosan hiányozni fog a
Spice Girls, Geldof ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy vagy mind az öten színpadra állnak, vagy
egyikük sem. (pj)
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