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Phil Rudd se svoji kapelou rozbubnuje česká města
Světově uznávaný bubeník Phil Rudd z AC/DC se svoji kapelou Phil Rudd Band přijede pro
velký úspěch na podzim zpět do České republiky, a to v rámci svého evropského turné po
klubech. Australan, označovaný jako „duše a srdce kapely AC/DC”, zahájí své turné 27. září
2017 v Plzni a následně zahraje v dalších pěti českých městech. Jako speciální hosté se na
podiu objeví kapely Doctor Victor, Blue Rocket nebo Kreyson Memorial. Návštěvníci
koncertu tak budou mít výjimečnou příležitost možná naposledy vidět naživo dlouholetého
člena kapely AC/DC. Můžete se těšit nejen na hity z jeho staré tvorby, ale i na novinky. Phil
Rudd Band slibuje skvělé pecky ve více než sedmdesáti minutovém vystoupení.

Deset květnových dnů křižoval Phil Rudd se svojí kapelou českou zemi i Slovensko a potažmo celou
Evropu na svém turné. A podle všeho na něj fanoušci u nás udělali velký dojem: „Mám za sebou s
AC/DC všechny možné velké stadióny a haly, ale tohle turné jsem chtěl od samého počátku pojmout
jako návrat ke kořenům do doby, kdy jsem začínal. Dlouhá léta jsem nic tak skvělého nezažil. A musím
s ohromným překvapením dodat, že z celé Evropy byla atmosféra na koncertech v Česku a na Slovensku
snad nejvřelejší,” řekl po skončení tour jeden z vůbec nejslavnějších bubeníků v historii rockové hudby,
a dodal: „Byl jsem až dojat, jak moc tu mají lidé rádi tvrdou muziku, kterou jsem hrál s AC/DC a ještě
více jsem byl překvapený, jaký ohlas měla nejen tvorba této kapely, ale i naše současné pecky”. Jeho
slova potvrzuje i fakt, že Phil Rudd pořídil jedinou koncertní nahrávku v rámci svého evropského turné
právě v České republice, kterou aktuálně zvažuje vydat jako oficiální záznam. Některé skladby
exklusivně také odvysílá Český rozhlas, který záznam pořídil.

Doctor Victor, kterého uslyší pražští fanoušci, jsou historicky první česká kapela vybrána samotnými
AC/DC k předskakování na pražském koncertu v rámci světového turné. V roce 2014 pro změnu
předskakovali ve velkém comebackovém turné skupiny Lucie a v roce 2016 byli oficiální předkapelou
skupiny Chinaski.
Blue Rocket zahrají v Plzni i v Českých Budějovicích. Skupina, která vznikla před dvaceti lety. Tvořili ji
zpěvák Mára, kytarista Petr Samek, basový kytarista Daniel Slavík a bubeník Lázňa. Po krátké době jim
začal chybět druhý kytarista, a proto se obrátili na tehdy šestnáctiletého Jana Černého. Ten však v té
době jejich nabídku nepřijal. Místo něj do skupiny nastoupil Ondřej Dědič a postupem času přibyl další
člen, klávesák Filip Šašek. Po odchodu Máry se ve zpěvu na čas střídali jednotliví členové spolu s novou
vokalistkou Ájou Hackerovou.
Kreyson Memorial je druhá kapela, která bude Phil Rudd Band předskakovat v Plzni a Českých
Budějovicích. Členové kapely jsou bubeník Robert Killer Vondrovic, kytarista Daniel Rohlik Krob a
bývalý člen kytarista Radek Reddy Kroc, staronovou sestavu dále doplnili zpěvák Petr „Doldy“ Dolének,
basista Stanislav Jokiel a klávesista Marek Svoboda.
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Kompletní rozpis turné zde:
ST 27. 9. 2017 CZ / PLZEŇ / PALÁC ALFA
ČT 28. 9. 2017 CZ / ČESKÉ BUDĚJOVICE / KD GERBERA
PÁ 29. 9. 2017 CZ/ OLOMOUC / S-CLUB
SO 30. 9. 2017 CZ / JABLUNKOV / ROCK CAFE
ÚT 03. 10. 2017 CZ / PRAHA / LUCERNA MUSIC BAR
ST 04. 10. 2017 CZ / TEPLICE / KNAK

Vstupenky na turné můžete zakoupit na stránkách rudd.cz, nejlevnejsivstupenky.cz nebo
v předprodeji Ticketpro.
Oficiální Facebook: https://www.facebook.com/RuddCZ/
Oficiální webová stránka: www.rudd.cz
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