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Divokej Bill vydal nové CD a vyrazil na velkolepou koncertní plavbu
V Plzni zakotví koncertní loď s posádkou Divokej Bill 11.5. v Hale Lokomotiva

Jedna z nejpopulárnějších skupin současnosti Divokej Bill vydala v březnu 2006 dlouho
očekávané čtvrté album pod stručným názvem Divokej Bill. Již během dokončování tohoto
alba se Billové vydali na své historicky největší turné čtyřiceti koncertů „Poštovní spořitelna
tour 2006“ v halách a open air prostorech po celé republice.
Turné doprovází motiv z obalu nové desky a nese se v duchu námořní plavby. Velkému podiu
dominuje obří model plachetnice, realizační tým je stylizován do posádky a nechybí další
námořnické artikly. Skupina na koncertech hraje pět nových písní, ovšem většina téměř
dvouhodinového vystoupení je poskládána z největších hitů předchozího tvůrčího období této
osmičlenné party.
Divokej Bill na tomto turné dokazuje, že je v současné době jedna z nejpopulárnějších skupin
na české hudební scéně. Všechny doposud odehrané koncerty „Divokej Bill Poštovní
spořitelna tour 2006“ se odehrály před několikatisícovými davy a téměř polovina byla
vyprodána. Novinkové album je od svého vydání dodnes jedničkou prodejní hitparády IFPI.
Osmnáctým přístavem, kde zakotví koncertní loď s posádkou Divokej Bill, je západočeská
metropole Plzeň. Ve čtvrtek 11. května budou znít sportovní halou Lokomotiva písně Dávno,
Znamení, Plakala a další od skupiny Divokej Bill. Lokomotiva je pro skupinu téměř domácím
prostředí. Za poslední dva roky zde Divokej Bill vystoupí již potřetí, ovšem tentokráte
připlouvá s novým větrem v plachtách v podobě nových hitů jako Síť, Prase nebo Čmelák.
Vstupenky na koncert Divokýho Billa v rámci turné k nové desce jsou již v běžných
předprodejích za cenu 245,- Kč včetně všech poplatků. Na místě budou vstupenky za 270,Kč, ovšem vzhledem ke kapacitě haly se koncert může vyprodat již v předprodeji.
Hala Lokomotiva bude otevřena od 18:00 a koncert uvede ve 20:00 předkapela Prohrála
v Kartách. Součástí plzeňského koncertu je i doprovodný program ve formě autogramiády,
která proběhne od 17:00 v plzeňském Intersparu.
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