koncerty v Plzni - II. pololetí 2007
www.rockinplzen.cz
Tisková zpráva
Druhá polovina roku 2007 přinese nečekanou nadílku koncertů v západočeské metropoli pořádaných
pod hlavičkou Rock in Plzeň. Počet těchto koncertů se zatím zastavil na sedmi.
Některé skupiny se na plzeňská podia vrací po předchozích úspěšných koncertech, někteří interpreti
vystoupí v rámci tohoto projektu poprvé. Historicky Rock in Plzeň spolupracuje dlouhodobě se
jmény jako Divokej Bill, Horkýže Slíže, Wohnout, Vypsaná FiXa další. Aktuálně se k těmto jménům
přidají například Aneta Langerová, Chinaski, Skyline a nebo Sto Zvířat.
Jarní program přinesl koncerty jako Mňága a Žďorp nebo Anna K & band, které pak vyvrcholili
největším plzeňským open air festivalem Majáles na konci dubna.

Program II. pololetí 2007
27.9. 2007 kd Šeříková, Plzeň Slovany
HORKÝŽE SLÍŽE – ZOO tour
16.10. 2007 kd Šeříková, Plzeň Slovany
STO ZVÍŘAT – turné k nové desce
23.10. 2007 hala Lokomotiva, Plzeň Slovany
ANETA LANGEROVÁ – turné k nové desce
16.11. 2007 hala Lokomotiva, Plzeň Slovany
DIVOKEJ BILL & THE LEVELLERS
29.11. 2007 kd Šeříková, Plzeň Slovany
SKYLINE
12.12. hala Lokomotiva, Plzeň Slovany
CHINASKI

Majáles 2007
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Kulturní akce:
Datum:
Místo:
Účinkující:
Čas:

Rock in Plzeň 2007
27.09 2007
KD SEŘÍKOVÁ, Plzeň – Slovany
Horkýže Slíže www.horkyzeslize.sk
Medvěd 009 www.medved009.cz
20:00

Jako první zavítá v rámci podzimní části série koncertů Rock in Plzeň 2007 do západočeské
metropole slovenská punk rocková kapela, která sebe sama označuje jako skupinu veselou, plnou
humoru, parodie a dokonce i ironie. Horkýže Slíže vystoupí v rámci svého podzimního turné k nové
desce 27.09. 2007 v kulturním domě ŠRŘÍKOVÁ na Slovanech. Jako jejich host vystoupí úvalská
formace Medvěd 009, druhá kapela Vaška Bláhy z populárního Divokýho Billa.
Horkýže Slíže hrají rockovou hudbu s příměsí punku až metalu a pasážemi akustické kytary.
Charakteristickým rysem jsou také nápadité a vtipné texty, skupině rozhodně nechybí humor a
nadsázka ve všech směrech. Během posledních let popularita Horkýžů velkou rychlostí stoupla a o
jejich koncerty a další hudební počiny je velký zájem, písně Malá Žužu, A já sprostá, L.A.G. song se
staly známými hity. Po vydání záznamu z koncertu se skupina soustředila na další tvorbu, ze které
vzniklo aktuální album „Ukaž tú tvoju ZOO“. Aktuální singl Refrén boduje v rádiích a videoklip
k tomuto singlu a písni Rnb song je k vidění v televizních hitparádách a těší se i velké popularitě na
internetu. Rnb soul si totiž stáhlo přes 200.000 unikátních uživatelů.
V českých rádiích a televizích poprvé Horkýže Slíže bodovali se singlem L.A.G. song, který mnohé
z nich hrají doposud. Z posledních dvou studiových alb pak vyšly písně Shanghai Cola a A já sprostá
také úspěšně bojujících na předních příčkách hitparád. Ovšem největší mediální úspěchy aktuálně
provázejí písně z nové desky, kterou skupina představí plzeňským fanouškům právě na koncertu 27.
září v Šeříkovce.
Mimo vlastní koncerty se skupina zaké zařadila po bok největších hvězd různých hudebních festivalů.
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.“.

Kulturní akce:
Datum:
Místo:
Účinkující:
Čas:

Rock in Plzeň 2007
16.10 2007
KD SEŘÍKOVÁ, Plzeň – Slovany
Sto Zvířat www.stozvirat.cz
Fast Food Orchestra www.fastfoodorchestra.cz
20:00

Druhý koncert podzimní části Rock in Plzeň bude patřit spíše tanečnějším rytmům ve stylu SKA a
Reggae. Do kulturního domu ŠEŘÍKOVÁ zavítá v úterý 16.10. nejpopulárnější česká ska skupina Sto
Zvířat, aby zde představila svoji novou desku „Rozptýlení pro pozůstalé“. Toto album je již desáté
za šestnáctiletou existenci kapely.
Koncert bude navíc zpestřen speciálním hostem. Sto Zvířat si na plzeňský koncert pozvali
spřátelenou ska formaci Fast Food Orchestra, která patří již po několik let mezi pravidelné
účastníky západočeských kulturních akcí jako např. Majáles. Co se týče samostatných koncertů, tak
právě toto vystoupení bude prvním plnohodnotným vystoupením Fast Foodů ve větším prostoru. Obě
skupiny totiž tento večer zahrají regulérní koncertní sety.
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Kulturní akce:
Datum:
Místo:
Účinkující:
Čas:

Rock in Plzeň 2007
23.10. 2007
Hala LOKOMOTIVA, Plzeň – Slovany
Aneta Langerová (www.langerovaaneta.cz)
20:00

Aneta Langerová oznámila termíny svého podzimního turné, v jehož průběhu zpěvačka s kapelou
navštíví jedenáct českých měst. Mezi těmito koncerty samozřejmě nemůže chybět ani západočeská
metropole, kde Aneta vystoupí v úterý 23.10. 2007.
Anetin koncertní program bude sestaven především ze skladeb aktuálního alba Dotyk, které vyšlo na
jaře tohoto roku. Nebude však chybět výběr písniček z debutu Spousta Andělů.
Anetu doprovodí kapela v obměněném složení a.m alema a Martin Ledvina na kytoravoé nástroje. Za
klávesami se představí Jakub Zitko a bicí obsadí londýnský bubeník Jon Bennett. Novými tvářemi
budou také jazzová houslistka Anna Mlinariková , která bude zároveň zpívat doprovodné vokály a
americký DJ a producent Sebastien (live electronic).
Po celé turné pak před Anetou vystoupí pražská skupina Roe-Deer. Milým hostem Anety bude také
nevidomý čtrnáctiletý Radim Vojtek, který s Anetou nazpíval Píseň pro Světlušku.
Kulturní akce:
Datum:
Místo:
Účinkující:
Čas:

Rock in Plzeň 2007
16.11. 2007
Hala LOKOMOTIVA, Plzeň – Slovany
Divokej Bill (www.divokejbill.cz)
The Levellers /uk/ (www.thelevellers.co.uk)
20:00

Pro letošní podzimní turné si populární skupina Divokej Bill vybrala osm míst ze široké škály
oblíbených prostorů, tedy halový koncert v roce 2007 je i jakousi unikátností. Navíc se rozhodla
toto turné zpestřit několika zahraničními hosty. Tedy jejich koncert v rámci Rock in Plzeň v pátek
16.11. bude zpestřen o vystoupení anglických The Levellers, kteří se do Plzně vracejí po dvou
letech.
Co mají tyto skupiny společné? 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. Jejich hudební
styl je téměř identický, ačkoliv jejich původ dělí stovky kilometrů země i oceánu, stejně tak i velice
energické a záživné koncerty. Obsazení si je také nápadně podobné, od loňského roku se shodují i
v neobvyklém nástroji didgeridoo.
Skupinu Divokej Bill snad ani není potřeba Plzeňanům představovat, v západočeské metropoli
vystoupí již poosmnácté. Všechna jejich plzeňská vystoupení byla velice úspěšná a gradovala
postupně s rostoucí popularitou skupiny. Ta dosáhla v loňském roce nejvyšších příček, protože
Divokej Bill získal zlatého slavíka v kategorii skupiny, nové album dosáhlo rekordních prodejů a letní
turné čtyřiceti koncertů dosáhlo rekordních návštěvností, včetně vyprodané plzeňské haly
Lokomotiva. V této hale vystoupili poprvé v rámci dvojkoncertu se třemi Sestrami v roce 2004 a o
rok později pak sem poprvé přivezli anglické Levellers. Protože tento společný koncert přinesl
velice kladné ohlasy, padlo rozhodnutí pro letošní turné právě na ně.
Divokej Bill v současné době dokončuje DVD se záznamem koncertu z turné k poslední desce
s názvem Divokej Bill. Tato deska potvrdila velkou popularitu Billů a přinesla hity jako Čmelák nebo
Síť, které válcovaly televizní i radiové hitparády a dodnes patří mezi často hrané písně v éteru.
Ovšem skupina těží i z předchozích alb Propustka do Pekel, Svatá Pravda a Mezi Nima. Zlom
v existenci Divokýho Billa byl také koncert ve vyprodané Lucerně v březnu 2004, ze kterého vzniklo
první koncertní CD i DVD skupiny.
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Kulturní akce:
Datum:
Místo:
Účinkující:
Čas:

Rock in Plzeň 2007
29.11. 2007
KD ŠEŘÍKOVÁ, Plzeň – Slovany
Skyline (www.skylineweb.cz)
20:00

Taneční kapela Skyline, která je čím dál tím vyhledávanější pro svá živá vystoupení, odehraje ve
čtvrtek 29. listopadu svůj první „samostatný velký koncert“ v kulturním domě Šeříková.
Doposud v Plzni tato skupina vystupovala v menších klubech, které ovšem dokázala vyprodat
několikrát za sebou a tak tyto prostory začaly být nedostatečné pro jejich rostoucí popularitu a
oblíbenost. Ta se potvrdila i letos na největším plzeňském open air festivalu Majáles, kde patřila
mezi headlinery a jejich závěrečné vystoupení roztancovalo několik tisíc návštěvníků.
Proto se skupina rozhodla poskytnout svým fanouškům koncert ve větším prostoru s možností
podpořit jej kvalitním technickým zázemím a dostatečnou světelnou show, které dokážou zážitek
z koncertu Skyline mnohonásobně umocnit.
Skyline začínali v roce 1997 jako parta nezkušených teenagerů a postupně se vypracovali na jedny z
nejvýraznějších tahounů české klubové scény. Od drum'n'bassových počátků jejich sound
vykrystalizoval v energický taneční pop nového tisíciletí.
Letošní rok byl pro Skyline velmi úspěšný. Vydali své třetí album "Virginplatonicpanic", kterou
dokázali že jejich popularita není založená jen na strhujících koncertech. K jehož skladbě Ladies
nedávno vznikl videoklip, odehráli téměř 60 vydařených vystoupení v ČR, na Slovensku a zahráli si
poprvé i v Londýně, kde jim na vydařeném koncertu předskakovali angličtí Visionary Underground.
Skyline jsou vyhlášeni svými energickými koncerty, chytlavými songy a ryze současnou kombinací
elektroniky, živých nástrojů a bezkonkurenčních vokálů dvou mc a úžasné zpěvačky. Je známo, že
jejich živá vystoupení patří k těm nejlepším.
Kulturní akce:
Datum:
Místo:
Účinkující:
Čas:

Rock in Plzeň 2007
12.12. 2007
Hala LOKOMOTIVA, Plzeň – Slovany
Chinaski (www.chinaski.cz)
20:00

Přes dvacet koncertů si za svoji patnáctiletou historii odehrála v Plzni populární skupina Chinaski.
Během této historie z jejich muzikantské dílny vzešlo přes deset alb a kompilací. Mnoho písní
z těchto alb významně obohatily českou hudební scénu a doslova zlidověly.
Málokdo by neznal 1. signální, Můj Svět, Kláru, Dobráka od Kosti, Dlouhej Kouř a nebo nejnovější
Tabáček či Vedoucí. V současné době skupina připravuje další album, ke kterému na podzim 2007
vyrazí na halové turné. Dá se tedy očekávat, že k těmto hitům přibudou další. Plánované turné
samozřejmě zavede Chinaski i do plzeňské haly Lokomotiva, kde skupina vystoupí již poněkolikáté.
Koncert je naplánovaný na lehce zapamatovatelné datum 12.12. 2007.
V posledních letech se Chinaski tak zařadili po bok nejpopulárnějších a nejžádanějších českých
hudebních skupin. Pravidelně získávají mnoho hudebních ocenění, jsou významnými hosty největších
festivalů a jejich koncerty po halách a zimních stadionech, či oblíbená letní turné bývají vyprodané.
Chinaski tak pravděpodobně uzavřou sérii koncertů Rock in Plzeň pro rok 2007, pokud se neobjeví
nějaké speciální vánoční překvapení.
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