rockové koncerty v Plzni II. pololetí 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum:
22.11. 2005
08.12. 2005
20.12. 2005

Účinkující:
Divokej Bill & The Levellers (uk)
Horkýže Slíže (+UDG)
Tři Sestry (+Doctor P.P.)

Místo:
Hala Lokomotiva, Plzeň
KD Jas, Plzeň
KD Jas, Plzeň

Styl:
rock, punkrock, folk...
rock
vánoční rockový koncert

Na závěr roku 2005 jsme v rámci projektu Rock in Plzeň připravili tři koncerty známých skupin.
Nejvýznamnější koncertní událostí bude spojení populární české skupiny Divokej Bill a anglických The
Levellers, kteří v rámci tří společných vystoupení v České republice zavítají i do Plzně. Půjde o unikátní
kulturní akci, kdy obě kapely zahrají plnohodnotné koncerty v hale Lokomotiva 22.11. 2005. The
Levellers patří mezi celosvětově uznávané skupiny s jedněmi z nejlepších koncertních produkcí vůbec.
V loňském roce se odehrál tento dvojkoncert ve spojení Divokej Bill a Tři Sestry, ovšem ani letos nebude
plzeňské publikum o Tři Sestry ochuzeno.
Famózní Lou Fanánek Hagen se svojí skupinou přijedou do plzeňského kulturního domu JAS v rámci
vánočního turné čtyři dny před Štědrým večerem. Ještě před koncertem Tří Sester ovšem vystoupí 8.12.
2005 v tomto kulturní domě v Plzni-Slovanech slovenská hvězda Horkýže Slíže, která svůj minulý koncert
v Plzni vyprodala.

Divokej Bill, Plzeň 2004

Divokej Bill, Plzeň 2004

Tři Sestry, Plzeň 2004

Horkýže Slíže, Plzeň 2004

Produkce koncertů
Jana Zelenková, 777 236 440
ZL Production, Manětínská 67, Plzeň
www.zlproduction.cz, agentura@zlproduction.cz

ve spolupráci s
Jan Lippert, tel: 608 345 571
Nashledanou s.r.o., Štiková 14, Plzeň
www.nashledanou.cz, agentura@nashledanou.cz
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22.11. 2005 Divokej Bill & The Levellers - Hala Lokomotiva, Plzeň
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 žebříčcích
prodejností. V Plzni koncertuje skupina pravidelně od svých počátků a má zde mnoho příznivců. Rekordní
návštěvnost měl Divokej Bill již v roce 2003, kdy na nádvoří plzeňského pivovaru přišlo přes sedm tisíc
lidí. Skupina 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 dvojkoncert se zahraniční skupinou The Levellers v hale
Lokomotiva 22.11., návštěvníci tohoto koncertu mohou také očekávat ukázku některých písní
z připravované desky. Koncert se uskuteční v rámci evropského turné známé anglické hvězdy The
Levellers, která pozvala skupinu Divokej Bill na společné koncertování. Obě skupiny vystoupí
s plnohodnotným koncertním programem ve třech halách v České Republice.
The Levellers bývají často označováni jako nejlepší koncertní kapela na světě a jejich hudba 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 a v první polovině
devadesátých let jejich koncerty navštěvovali desetitisíce fanoušků po celém světě. Sestava kolem
zpěváka Simona Frienda, Marka Chadwicka a houslisty Jona Sevinka k nám jezdí již od roku 1993 a v
tuzemsku jsou v prodeji všechna její alba. Lidé slyší v jejich muzice ohlasy na staré anglické písně, jimž
ovšem kapela nasadila rychlejší rockové ostruhy. Zemitý zvuk zdobí harmonika, housle, mandolína,
kytara či banjo, kapela využívá i dlouhou píšťalu didgeridoo, již vynalezli australští domorodci. Kritici pro
Levellers vymysleli škatulku anarcho-hippie-punk-folk.
Nám známý Divokej Bill měl první koncert 6. června 1998 a ihned následovalo mnoho dalších vystoupení,
festivalů, rolí předskokanů a první album „Sedm statečných“ ještě v témže roce. Skupina rozšířila
repertoár, zúčastňovala se prestižních hudebních soutěží, kde často dosahovala met nejvyšších, a
nastoupila na strmou dráhu ke špičce české hudební scény. Do roku 2001 Divokej Bill vydal další dvě
alba, s písněmi z nich se stal hvězdou na mnoha festivalech, jejich vlastní koncerty slavily neustálé
nárůsty návštěvnosti a to i přes to, že do té doby jejich písně nehrálo žádné radio, neobjevovali se v
televizních pořadech a hitparádách. Zatím poslední klasické album pod názvem Mezi nima, které skupina
vydala v roce 2003, a pilotní singl Znamení přivedly skupinu mezi nejhranější v českých rádiích a
samotné album se drželo dlouhou dobu na špičce žebříčku nejprodávanějších alb v ČR. Na závěr roku
2004 skupina vyprodala pražskou Lucernu, ze které poté vydala DVD záznam koncertu, a následně
slavila úspěch na turné se skupinou Tři Sestry v halách po celé republice. V současnosti skupina zaujímá
místo mezi nejúspěšnějšími českými skupinami, jejich koncerty jsou jedněmi z nejnavštěvovanějších
vůbec, nejedna píseň Divokýho Billa se udržuje v hlubokém podvědomí mnoha lidí, ať už píseň Znamení i
přes svůj raketový start nebo Malování, Plakala a další. Divokej Bill svému jménu nedělá ostudu, hraje
rock s prvky country, punku, irské melodiky a na jevišti provozuje opravdovou show.

Divokej Bill
Produkce koncertů
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08.12. 2005 Horkýže Slíže – KD Jas, Plzeň
Slovenská punk rocková kapela, která je dokonce držitelem slovenského Zlatého slavíka, sebe sama
označuje jako kapelu veselou, plnou humoru, parodie, až občas dokonce i ironie. Její charakteristiky
vyplynou obzvláště na živých koncertech. Své poslední vystoupení v Plzni skupina vyprodala, stejný
úspěch očekáváme i v rámci zimního turné 08.12. 2005 v kulturním domě Jas. Jako host vystoupí vítěz
hudební soutěže Coca Cola popstar, mladá a nadějná skupina UDG.
Kapela vznikla na sklonku roku 1992 a v únoru 1993 odehrála svůj první koncert. Media je považují za
pokračovatele slovenských rock-popových bardů typu Elánu či Teamu, kteří dosáhli obrovských úspěchů
nejen u našich východních sousedů, ale především v České republice. Široký hudební záběr Horkýžů sice
vychází z neopunku, ovšem nikdy jí nechyběl nadhled, což se nejlépe projevilo na albu Festival
Chorobná 2001, kde se stylizovala do řady kapel, jejichž repertoár sahá od veselého ska punku až po
brutální death grind. V současnosti skupina hraje spíše tvrdší rockovou hudbu s příměsí punku,
prokládanou sem a tam klidnými pasážemi akustické kytary. Během posledního roku popularita Horkýžů
velkou rychlostí stoupla a o jejich koncerty a další hudební počiny je velký zájem, písně Malá Žužu nebo
L.A.G. song se staly známými hity. Nejednou se stalo, že skupina musela přidávat koncerty na jednom
místě z důvodu vyprodání. Jejich poslední album, osmé v řadě, vyšlo koncem loňského roku pod
charakteristicky „horkýžovským“ názvem Ritero Xaperle Bax. Stále se zvyšující oblibu veselých a někdy až
krutě parodických písniček Horkýžů Slížů si skupina vysvětluje jednoduše: „Hvězdy jsou nám nakloněny,
děláme, co se nám líbí, a na lidi to zabírá.“.
20.12. 2005 Tři Sestry – KD Jas, Plzeň
Speciální vánoční turné pod názvem „Průšovy kovárenské vánoce“ přivádí do Plzně skupinu, která
existuje na české hudební scéně přes dvacet let. Tři Sestry se svým tradičním předskokanem, Doktorem
P.P., vystoupí 20.12. 2005 v kulturním domě JAS.
Tři Sestry patří mezi skupiny, o kterých ví i ti, kteří je neposlouchají, které plní sály po celé republice a to
vše nejen bez toho, že by je dříve hrála rádia či televize. Jejich hudební počiny patří mezi špičku české
scény již dvacet let, kapela v čele s famózním Lou Fanánkem Hagenem za tu dobu vyprodukovala přes
deset alb a nespočetně hitů, které hrají s originálními texty v rytmu rocku, punku, hardcoru, ska a
metalu. V loňském roce skupina objela republiku na velkém letním turné, vystoupila na mnoha letních
festivalech, kde ohlasem předčila téměř všechny domácí i zahraniční kapely, a rok uzavřela na
megaturné po halách v celé republice spolu s Divokým Billem. Ve stejném duchu proběhl i jejich
koncertní rok 2005 a jejich nová deska ze letošního jara pod názvem Na eXX se stále drží mezi deseti
nejprodávanějšími alby v české republice, pilotní hit Pumpa úspěšně bodoval v rádiích a televizních
hitparádách. Hity Život je takovej, Kovárna, Zelená a další se staly nedílnou součástí české rockové
scény.
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