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Hráč a další legendární hity rozparádí Hořice na Šumavě. Do
letního amfiteátru dorazí Turbo

Dvě tuzemské rockové legendy zahrají v sobotu 18. července v zastřešeném letním
amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Fanoušci se mohou těšit na kapely Turbo a Extra Band
Revival. Jako hosté se dále představí Dark Angels a Krypton.
Celou akci odstartují v 16 hodin českobudějovičtí Dark Angels, kteří mají za sebou hraní
například s finskými Waltari, ex-zpěvákem Iron Maiden Blaze Bayleym či norsko-německými
hvězdami Leave´s Eyes. Kapela stále propaguje své loňské album Embodiment Of Grief,
zároveň nabídne i několik novinek, které se příští rok objeví na čtvrté desce.
V 18 hodin nastoupí na pódium západočeští Extra Band Revival. Ačkoliv se podle názvu může
zdát, že je kapela jen kopií původního Extra Bandu, není tomu tak. V sestavě se nacházejí
muzikanti, kteří se v 80. letech podíleli na nejdůležitějších hitech kapely - zpěvák Jaroslav
Soukup a kytarista Jiří Mothejzík. Extra Band Revival je vyhlášenou koncertní skupinou,
fanoušci se mohou těšit na hity jako Rockový bál, Měj se fajn či Poslední zvonění.
O tři hodiny později nastane čas hlavní kapely večera - Turba. Rocková legenda sklízela hlavní
úspěchy v 80. letech, kdy vyprodukovala takové megahity jako Hráč, Chtěl jsem mít,
Přestáváš snít či Láska z pasáží. Dech však neztratila ani v novém tisíciletí, kdy se za mikrofon
postavil bývalý zpěvák kultovních Mac Beth a O609 Míra Chrástka, jenž nahradil Richarda
Kybice. Kapela stále točí nové desky a těší se nemalé fanouškové přízně.
O finální tečku celého dne se postarají jihočeští Krypton, kteří už jsou stálicí Hořického
kulturního léta. Návštěvníci se mohou těšit jak na autorské skladby, tak i známé hity, a to
například od AC/DC či Judas Priest.
Vstupné na místě bude 350 korun, v předprodeji v síti TICKET ART či na OÚ Hořice na Šumavě
290 korun.
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