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daloskönyvének második kötetéből az "Oh, quand je dors …" c. dal emelhető ki, amelyben 
Victor Hugo verseit zenésítette meg. De az egyházi ének, az „Amazing Grace” Bobanj által 
bemutatott előadása kinyilvánította rendkívül csiszolt tudását. 
A koreai zongoraművésznőben, Juhee Choi-ban az énekesnő ideális kísérőre lelt a nagyon 
változatos program számára. Lágy játékával Bobanj hangteljesítménye fokozottan jutott 
érvényre. Ez az „Amazing Grace” egyenesen észrevétlen aláfestése során különösen 
kellemesen tűnt fel. A publikum lelkes tapssal mondott köszönetet a művésznőknek és a 
rendkívül virtuóz teljesítményt éljenzéssel jutalmazta. 
 


