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TZ – Fanoušci Pražského výběru mají letos poslední možnost vidět jejich
velké koncerty naživo!
Fanoušci legendární kapely
Pražský výběr mají letos
poslední možnost vidět
unikátní hudební sestavu
živě
v rámci
halového
turné. Během měsíce března
se
uskuteční
čtyři
exkluzivní koncerty, příští
rok nebude Pražský výběr
koncertovat
vůbec.
Michael
Kocáb
k tomu
dodává: „Po té odmlce jsme
si vyzkoušeli, že to prostě
funguje a funguje to skvěle. Teď se soustředíme na jarní koncertní turné,
kterému jsme našim rozhodnutím v roce 2014 nekoncertovat, nevědomky
přisoudili rámec exkluzivity. Teprve po turné si v klidu sedneme a budeme řešit,
co dál. Co z toho vzejde, ukáže čas, ale docela se na to těším.“
Na jarních koncertech Pražského výběru nebudou chybět tito hosté:
František Ringo Čech (s kozou), Ondřej Soukup, Miloš Dodo Doležal, Iva
Pazderková a další, jejichž jména jsou zatím v jednání. Ondřej Soukup, jeden
z prvních členů legendární kapely, přislíbil, že tentokrát vezme do ruky baskytaru
a něco si s Výběrem zahraje, chybět nebude ani proslulá hláška: Haló, tady
Soukup… Stejně tak kytarista Miloš Dodo Doležal si na jevišti připomene časy,
kdy hrával s Pražským výběrem. Přítomnost Františka Ringo Čecha i s kozou
bude jasným odkazem ke kultovnímu klipu k písničce Pražákům, těm je tu hej,
ve kterém právě Ringo v doprovodu kozy bezprizorně bloudí ulicemi metropole. A
Iva Pazderková? Atraktivní blondýna se postará mj. o live předmluvu k písni
Sbal si to svý ráno a vykáže Michaela Kocába do patřičných míst legendární
hláškou „Už zas nic neděláš Ty budižkničemu…“. Vyloučena nejsou ani další
překvapení. Jisté však je, že diváky v Plzni, Olomouci, Bratislavě a Praze
čeká nevídaný zážitek!
Zpěvák a klávesista Michael Kocáb, kytarista Michal Pavlíček, baskytarista Vilém
Čok a oba bubeníci Klaudius Kryšpín a Jiří Hrubeš se na koncertní pódia vracejí
po mimořádně úspěšném, vydařeném comebackovém turné, které absolvovali na
podzim loňského roku. Navíc po Strace v hrsti a Výběru, Supraphon na březen
plánuje vydání reedice třetího a zatím posledního studiového alba „novovlnné
historie“ skupiny Běr z roku 1997.

Vstupenky na Pražský výběr Tour 2013 jsou v prodeji v sítích Sazka Ticket
www.sazkaticket.cz, Ticket Art - www.ticket-art.cz a Ticketportal www.ticketportal.cz v cenách od 390 do 590 Kč.
Termíny koncertů:
19. 3. od 19:00 hod. - PLZEŇ, Zimní stadion
22. 3. od 19:00 hod. - OLOMOUC, Zimní stadion
24. 3. od 19:00 hod. - BRATISLAVA, NTC Aréna
26. 3. od 19:00 hod. - PRAHA, Tipsport Arena

Kontakty

NO GUP Agency s.r.o., Kaprova 14/13, Praha 1
www.nogup.cz
Supraphon a.s., Palackého 1/740, Praha 1
www.supraphon.cz, www.facebook.com/Supraphon
Pražský výběr
www.prazskyvyber.com, www.facebook.com/prazskyvyber
Mediální servis: 2media.cz, s.r.o., Pařížská 13, Praha 1
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