koncerty v Plzni - I. pololetí 2007
www.rockinplzen.cz
Tisková zpráva

I v roce 2007 pokračuje série koncertů v západočeské metropoli pod hlavičkou Rock in Plzeň.
V minulých ročnících projekt Rock in Plzeň představil koncerty skupin jako Divokej Bill, Tři
Sestry, Wohnout, Horkýže Slíže nebo angličtí The Levellers. V první polovině letošního roku
pořadatelé připravili dva koncerty v kulturním domě Šeříková a na závěr tradiční open air
festival v rámci studentských oslav jara Majáles.

Program I. pololetí 2007
1.3. 2007
Kulturní dům Šeříková
Šeříková ulice
Plzeň Slovany
ANNA K & band
Večernice tour
22.3. 2007
Kulturní dům Šeříková
Šeříková ulice
Plzeň Slovany
MŇÁGA A ŽĎORP
LSD
28.04. 2007
Amfiteátr – letní kino
Plzeň Lochotín
TATA BOJS, WOHNOUT, GAIA MESIAH,
SKYLINE, VYPSANÁ FIXA, TLESKAČ..

Majáles 2006
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Rock in Plzeň 2006 – Divokej Bill
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Kulturní akce:
Datum:
Místo:
Účinkující:
Čas:

Rock in Plzeň 2007
01.03 2007
KD SEŘÍKOVÁ, Plzeň – Slovany
ANNA K & band (www.anna-k.cz)
20:00

Jako první zavítá v rámci jarní části série koncertů Rock in Plzeň 2007 do západočeské
metropole česká populární zpěvačka, jejíž vystoupení se označují jako jedny z nejlepších a
nejkvalitnějších koncertních produkcí, a která pravidelně získává nejvyšší mety v populárních
žebříčcích v kategorii zpěvaček. ANNA K vystoupí v rámci svého Večernice tour ve čtvrtek
1.3.2007 v kulturním domě Šeříková na Slovanech.
Turné Večernice nese název stejný jako nejnovější album a první singl. Právě některé písně
z tohoto alba, které se dlouhodobě drží mezi nejprodávanějšími deskami v České Republice,
představí zpěvačka svému publiku na šňůře sedmnácti koncertů. Samozřejmě na koncertech
zazní také nejznámější hity z předchozí tvorby jako Nebe, Večírek za koncem, Nelítám nízko
nebo Stačí když se díváš. Většina těchto hitů úspěšně bodovala v televizních i rádiových
hitparádách.
Již na předešlé desce Anna K úzce spolupracovala s kytaristou a skladatelem Tomášem
Varteckým, což se projevilo na rockovějším projevu zpěvačky. Výrazné kytary, občasná
elektronika v pozadí a zpěvaččin výrazný vokální projev na albu Večernice dává dohromady
působivý celek, který by se dal označit jako nejlepší deska v celé její diskografii.
Tvrdší a syrovější koncepce alba není vůbec na škodu, naopak je naprosto ideální na koncerty,
které jsou u této zpěvačky vyhlášeným zážitkem. Zážitkem pak jistě bude i plzeňská zastávka
na turné propagující tuto novou desku.
Vstup do kulturního domu Šeříková v Plzni-Slovanech ve čtvrtek 1.3. na koncert zpěvačky Anny
K se skupinou je od 20:00. Vstupenky jsou k dispozici v běžných předprodejích za 160,- Kč a na
místě bude jejich cena 200,- Kč.
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Kulturní akce:
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Účinkující:
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Rock in Plzeň 2007
22.3. 2007
KD SEŘÍKOVÁ, Plzeň – Slovany
Mňága a Žďorp (www.mnaga.cz)
LSD (www.skupinalsd.cz)
20:00

Asi není v Česku mnoho skupin, které by na svém kontě měly deset řadových desek a za rok
odehrály tolik koncertů jako Mňága a Žďorp. Po patnácti letech od vydání prvního alba jí
nedochází dech a stále se těší velké přízni posluchačů. Do plzeňského kulturního domu Šeříková
se tento fenomén české hudební scény vrací po třech letech. Koncert se odehraje ve čtvrtek
22. března, jako předkapela vystoupí plzeňská rocková skupina LSD.
Mňága do Plzně zavítá v rámci turné k poslední desce Dutý ale Free, která je označována jako
jedna z nejlepších v bohaté historii skupiny. Časopis F:lter označil skupinu Mňága a Žďorp za
nejzásadnější formaci české hudební scény vůbec a jejich písně za nejvíce ovlivňující hudební
dění v České republice.
Hodinový hotel, Písnička pro tebe nebo Nejlíp jim bylo provází skupinu přes deset let. Ovšem
ani nové písně z předposledního alba Web site story Magnet nebo Ajlavjů se neztratily mezi
starými hitovkami. Stejně tak se očekává zařazení k nesmrtelným hitům u několika písní
z nejnovější desky, hned úvodní singl Dutý ale Free odkazuje na nejlepší roky kapely. Mnoho
písní provází silné melodie, pozitivní a melodický text a celkový pocit uvolněnosti a lehkosti
z hraní kapely.
Začátek koncertu 22.3. v KD Šeříková je naplánován po osmé hodině předkapelou LSD, poté
bude podium patřit na téměř dvě hodiny formaci Mňága a Žďorp. Vstupenky budou samozřejmě
k dostání v předprodejích dostatečně předem.
Druhý koncert Rock in Plzeň bude zároveň posledním samostatným koncertem v prvním pololetí
roku 2007, které uzavře velký open air festival Majáles. Pro podzimní a zimní část jsou
plánovány koncerty skupin Chinaski, Divokej Bill, Horkýže Slíže a dalších známých rockových
skupin.
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Majáles Plzeň 2007 – Královský pátek
27.04. 2007
Náměstí Republiky, Plzeň
Eggnoise, Fast Food Orchestra, UDG, United Flavour..
14:00 – 22:00

Po úvodních majálesových aktivitách, které probíhají po celý měsíc ve vysokoškolských klubech
a na akademické půdě, zahájí vyvrcholení studentských slavností Královský pátek. Jak už je
několikaletou tradicí, v pátek před velkým open air festivalem je volen na Náměstí Republiky
nový král Majáles. Během pátku 27.4. se zde představí vybraní kandidáti na krále se svými
družinami a veřejnou volbou si přítomní studenti vyberou svého nového vládce pro nadcházející
rok.
Odpolední volbu krále samozřejmě doprovází kulturní program, který pokračuje večerním
blokem vystoupení hudebních skupin se vstupem zdarma. Zatím jsou potvrzené skupiny Fast
Food Orchestra, kteří uzavírali v loňském roce open air festival, Eggnoise a ústečtí UDG tímto
koncertem navíc přestaví své nové album.
Kulturní akce:
Datum:
Místo:
Účinkující:
Čas:

Majáles Plzeň 2007
28.04. 2007
Amfiteátr Lochotín, Plzeň
Tata Bojs, Wohnout, Gaia Mesiah, Skyline, Vypsaná FiXa, Tleskač,
Znouzectnost..
14:00 - 24:00

Kvalitní hudební program na třech hudebních scénách, symbolické vstupné, svatby na 24 hodin,
studentské soutěže, spousta zábavy a veselí, to jsou základní charakteristiky tradičního open
air festivalu v rámci studentských slavností jara Majáles.
Majálesy se slaví v období dubna a května snad v každém městě České republiky, v těch
největších dorostly do rozměrů největších hudebních festivalů. Plzeň patří k městům s nejdelší
tradicí oslav, která zde v novodobé historii začala v roce ……… .
Pro letošní rok nejsou připraveny žádné zásadní změny, místo konání festivalu 28.4. je jako
v předchozích letech Lochotínský amfiteátr, v jehož prostoru budou rozmístěny tři hudební
scény. Na té hlavní vystoupí skupiny Tata Bojs, Skyline, Tleskač a své úspěšné loňské vystoupení
si zopakují rockové party Wohnout a Vypsaná FiXa. Druhá scéna tradičně patří plzeňské
punkové legendě Znouzectnost a jejím hostům, třetí scéna dá prostor především plzeňským
začínajícím kapelám.
Hlavní hvězdou by se dali označit Tata Bojs, kteří v Plzni dlouho dobu nevystupovali a budou
těsně po vydání dlouho očekávaného nového CD. Historicky poprvé se na plzeňském majálesu
představí elektropopoví Skyline, kteří v Plzni pravidelně vyprodávají kluby svými koncerty.
Vstupenky se začnou prodávat v předprodejích koncem března.
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