Koncerty Muse i Roda Stewarta w TAURON Arenie Kraków już wkrótce!
[KONKURS]
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W TAURON Arenie Kraków dzień po dniu wystąpią naprawdę wielkie gwiazdy światowej muzyki! W
piątek, 21 czerwca na scenie pojawi się Rod Stewart odbywający właśnie trasę koncertową, która
promuje jego 30. studyjny album Artysty pt. „Blood Red Roses”, Z kolei w sobotę, 22 czerwca Muse –
multiplatynowy, rockowy zespół, mający na swoim koncie Grammy Awards, zagra u nas w ramach trasy
Simulation Theory World Tour. Na obydwa koncerty mamy dla Was zaproszenia w naszym dzisiejszym
konkursie!

Dzięki swojemu charakterystycznemu głosowi i stylowi, Rod Stewart tworzy muzykę we
wszystkich gatunkach - od rocka przez folk, soul, R&B, a nawet amerykański standard. To
wszystko czyni go jedną z niewielu gwiazd, która może poszczycić się albumami zdobywającymi
czołówki list przebojów przez wszystkie dekady swojej kariery.
Rod Stewart Live in Concert w 2019 roku ma być połączeniem klasycznych hitów i nowości w
charakterystycznym dla tego artysty, oszałamiającym stylu. Podczas koncertu z pewnością nie
zabraknie klasyków ze jego błyskotliwej twórczości. Z ponad 200 milionami sprzedanych płyt,
Rod Stewart należy do czołówki artystów z najlepszymi wynikami na całym świecie.
Uczestnicy koncertu będą mieli również szansę usłyszeć materiał z najnowszej płyty - „Blood
Red Roses”, która jest kolekcją 13 głęboko osobistych utworów oraz trzech coverów, a wydana
jest blisko 50 lat od momentu podpisania przez Roda Stewarta pierwszego solowego kontraktu
płytowego.
Rod Stewart zdobył niezliczoną ilość najważniejszych nagród w branży, w tym między innymi:
dwa wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame, ASCAP Founder Award za napisane utwory,
nagrodę New York Times dla bestsellerowego Autora, Nagrodę Grammy w kategorii Living
Legend, a w 2016 roku został uhonorowany przez Księcia Williama w Pałacu Buckingham
tytułem szlacheckim w uznaniu za artystyczne osiągnięcia oraz działalność charytatywną, stając
się oficjalnie „Sir Rodem Stewartem”.
--Muse tworzą Matt Bellamy, Dominic Howard oraz Chris Wolstenholme. Ich najnowszy album
„Simulation Theory” został wydany 9 listopada. Od powstania w 1994 roku Muse wydali siedem
albumów studyjnych, które sprzedały się w ponad 20 milionach kopii na całym świecie.
Powszechnie uznawany za jeden z najlepszych koncertowych zespołów świata, Muse mają na
swoim koncie liczne muzyczne nagrody włączając dwie Grammy Awards, American Music
Award, pięć MTV Europe Music Awards, dwie Brit Awards, dziesięć NME Awards i siedem Q
Awards.
W roli suportu wystąpi Allusinlove, czyli pochodzący z Castleford rock’n’roll’owy czterogłowy
potwór grający z przytupem muzykę pop. Grupa, w której skład wchodzi Jason Moules (wokal /
gitara), Drey Pavlovic (gitara), Jemal Beau Malki (bas), Connor Fisher-Atack (perkusja) powstała
6 lat temu i szybko zjednała sobie wiernych fanów, a na ich koncertach nie może być nawet
mowy o nudzie.

Obecnie zespół koncentruje się na swojej dalszej muzycznej karierze. Pragną osiągnąć możliwie
najwyższy poziom, jednak chcą to zrobić po swojemu, inspirowani muzycznymi brzmieniami
Django Reinhardta i My Bloody Valentine. Chcą skupić się mainstreamie, ale bez naginania się
pod wytyczne przez niego narzucane.
--KONKURS
Mamy dla Was podwójne zaproszenie koncert Roda Stewarta w TAURON Arenie
Kraków! Jeśli chcecie je zdobyć, odpowiedzcie na pytanie: Jaki jest Wasz ulubiony przebój
Roda Stewarta i dlaczego właśnie ten? Odpowiedzi podsyłajcie na adres:
konkurs.mk@um.krakow.pl do piątku, 14 czerwca do godz. 12 w tytule maila wpisując ROD
STEWART. Zwycięzców poinformujemy indywidualnie.

KONKURS
To nie koniec! Mamy dla Was również podwójne zaproszenie na koncert Muse w TAURON
Arenie Kraków! Chcecie zobaczyć zespół w akcji? Napiszcie nam w DWÓCH SŁOWACH z
czym kojarzy Wam się zespół Muse! Wybierzemy najciekawsze odpowiedzi. Podsyłajcie je
na adres: konkurs.mk@um.krakow.pl do piątku, 14 czerwca do godz. 12 w tytule maila
wpisując MUSE. Zwycięzców poinformujemy indywidualnie.
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