Agentura GONG
Na Šibeníku 3, 779 00 Olomouc
tfx: 585 418 186
e-mail: gong@volny.cz

PETR SPÁLENÝ Tribute
V březnu roku 2019 se dožil krásného půlkulatého jubilea (75*) charismatický zpěvák – legenda
naší populární hudby – PETR SPÁLENÝ.
Hudební kariéra Petra Spáleného se datuje od počátku šedesátých let – nejdříve působil jako
bubeník a kytarista, poté jako zpěvák. V roce 1967 přišla nabídka profesionálního angažmá
v divadle APOLLO, a tak kapela Petra Spáleného přijala název APOLLOBEAT. Už počátkem
sedmdesátých let se APOLLOBEAT s Petrem Spáleným stal jednou z nejúspěšnějších kapel na
československé hudební scéně a její frontman se umístil na druhé příčce ankety ZLATÝ SLAVÍK.
Ladislav DOBEŠ a BAND – Petr SPÁLENÝ Tribute
S ohledem na životní jubileum Petra Spáleného jsme se kromě přání stálého zdraví rozhodli vzdát
mu hold i jiným způsobem, a tak vznikl projekt Petr SPÁLENÝ Tribute, tedy pocta Petru
Spálenému a jeho krásným písničkám. Jsme přesvědčeni, že se k našemu přání přidají i zpěvákovi
další příznivci.
Nejde o to Petra Spáleného kopírovat nebo napodobovat, i když projekt je postaven na částečně
podobné hlasové dispozici lídra skupiny. Jde o to, že sám Petr Spálený nemůže koncertovat všude.
Jeho příznivců je však nespočet, proto jim chceme vyjít tímto repertoárem vstříc. Vždyť řada
Petrových písniček doslova zlidověla!
Těšit se můžete na výběr nejznámějších hitů od Dámy při těle, Kdybych já byl kovářem, Obyčejný
muž přes blok oddechových „dětských“ písní – Lady, Josefína, Peggy – až po finále Šedesátý léta,
Až mě andělé a Trápím se, trápím (což je skladba, kterou si zazpívají už všichni).
Rádi bychom tento koncertní projekt nabídli i vám – potenciálním pořadatelům, ale i stávajícím
fandům a fanynkám písní Petra Spáleného.
Hrát a zpívat vám budou:
Ladislav DOBEŠ – zpěv, dvanáctistrunná kytara
Milan MEDVEĎ – klávesy, zpěv
Libor ŠARŠE – baskytara
Pavel ZAHRADA – kytary, zpěv
Jakub MEČKOVSKÝ – bicí
Budeme se těšit na koncert u vás.
Kontakt (booking): Ing. Ladislav DOBEŠ, mob. 603 820 293, nebo gong@volny.cz

