Позив за новинаре
Vračar Rocks!
У петак, 18. маја у Божидарцу ће се одржати нови концерт из серијала Vračar Rocks! на
коме ће наступити бендови Џа или Бу, Мрави и Straight Mickey and the Boyz.
Врачарски бенд Џа или Бу ове године прославља 25 година од оснивања и наступом на
фестивалу Vračar Rocks! обележиће овај јубилеј. Џа или Бу су недавно завршили микс
новог албума (радног наслова Куково Лето) који ће ускоро бити објављен, а песма "Vip" већ
се налази на топ листама радио станица. На концерту у Божидарцу, имаћемо прилику да
премијерно чујемо неколико песама са овог албума, али окосницу концерта представљаће
пресек највећих хитова са претходних шест албума. Чланови бенда најавили су извођење
неких песама које уживо нису свирали више од деценије, а на бини ће им се током концерта
придружити и оригинални басиста и један од оснивача групе - Душко Милојевић.
Београдски састав Straight Mickey and the Boyz је експлозивни трио који ће на свом
наступу у Божидарцу промовисати нови спот за песму "Не (уживо из Бигза)". Бенд свој звук
базира на шизофреним и репетитивним деоницама, блуз импровизацији и фанки покретима
током свирања. Бенд до краја ове године планира да објави нови материјал, а већ су
уговорени наступи на летњим фестивалима и концертним просторима широм региона.
Група Мрави постоји још од средине деведесетих, али тек од пре неколико месеци
наставила је са радом после десетогодишње паузе. Њихов деби албум "Мрави на трави"
(Metropolis Records 1999) спада у класике београдске алтернативне сцене, тако да је њихов
повратак на сцену изазвао велико интересовање. После повратничке нумере "Млад човек"
која је имала веома запажен видео спот, Мрави су ушли у студио да сниме свој други албум
чије објављивање можемо очекивати на јесен. Мрави ће свој наступ започети нешто пре 21
час, зато дођите на време.
Улаз у Божидарац се отвара у 20 часова, а цена улазнице је 300 динара. Карте се могу
купити на улазу у Божидарац на дан концерта.
Више информација о фестивалу Vračar Rocks! као и најаве будућих дешавања можете
пронаћи на www.facebook.com/vracar.rocks
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