Prvním z koncertů v rámci Rock in Plzeň 2005 bude spojení populární české hudební skupiny Divokej Bill a
anglických The Levellers. Unikátní dvojkoncert se uskuteční v městské hale Lokomotiva v úterý 22.11. 2005.
Obě skupiny takto vystoupí ještě v dalších šesti městech střední a východní Evropy s plnohodnotným
koncertním programem.
Co vedlo kapely Divokej Bill a anglické The Levellers uspořádat toto společné turné? Obě patří k těm
nejpilnějším – jejich roční kalendář často přesáhne 100 koncertů, oběma záleží především na pohodové
atmosféře v kapele i mezi posluchači, obě kapely využívají svůj úspěch k pomoci ostatním muzikantům,
kapelám i lidem v tísni.
Divokej Bill je v současné době jedna z nejpopulárnějších skupin na české hudební scéně. Jejich koncerty
patří mezi nejnavštěvovanější, jejich písně či alba zaujímají přední místa v hitparádách a na žebříčcích
prodejností. Jejich host této části turné, angličtí The Levellers, bývají často označováni jako nejlepší
koncertní kapela na světě. Hudba The Levellers spojuje folklórní prvky a keltské tradice se zpěvnými
melodiemi a klasickým písničkářstvím již sedmnáct let. Hned ve svých počátcích se dostali na špičku
evropské a brzy světové hudební scény. V první polovině devadesátých let jejich koncerty navštěvovali
desetitisíce fanoušků po celém světě.
Skupina Divokej Bill připravuje nové album, které vyjde na začátku roku 2006, proto na podzim bude
koncertovat jen výjimečně. Jednou mála příležitostí slyšet ještě v tomto roce oblíbené billovské hity jako
Dávno, Plakala, Znamení nebo Pocit bude právě tento plzeňský koncert 22.11. Návštěvníci koncertu mohou
také očekávat ukázku některých písní z připravované desky. Doposud skupina vydala čtyři klasická alba a
živou nahrávku na CD i DVD z koncertu ve vyprodané Lucerně z roku 2004. Třetí deska Mezi nima se stala
zlatou za 10tisíc prodaných kusů a singlová písnička "Znamení" otevřela cestu do většiny rádií. The
Levellers jsou naopak čerstvě po vydání desky, již sedmé v řadě. Aktuální turné probíhá právě k albu
“Truth And Lies”, které skupina vydala ve svém vlastním nahrávacím studiu. Kromě toho studia vlastní The
Levellers také vydavatelskou společnost, pořádají svůj festival a mají fankluby po celém světě. Jedinečnost
kapely je pak mimo jiné dokladována množstvím stříbrných, zlatých a platinových desek. Jako obvykle mají
členové kapely diáře plné koncertů, které vydání desky následují. Není divu, neboť tuto část muzikantského
života si užívají jako žádnou jinou.
Hrát lidem – to je to nejdůležitější pro obě kapely – stejně pro The Levellers, tak i pro Divokýho Billa. Proto
se vydávají spolu turné pro radost svojí i všech, kteří na koncerty přijdou. Vstupenky na plzeňský koncert
v hale Lokomotiva 22.11. jsou k dostání v běžných předprodejích za 299 Kč plus poplatky, na místě se
budou prodávat za 350 Kč, pokud se koncert nevyprodá ještě před dnem svého konání. Začátek koncertu je
ve 20:00, vstup do haly bude umožněn o dvě hodiny dříve.
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V rámci Rock in Plzeň vystoupí do konce roku 2005 také skupiny Horkýže Slíže s hostem UDG a fenomén
české rockové scény, skupina Tři Sestry. Další informace jsou k nalezení na internetových stránkách
www.rockinplzen.cz.
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