Stále oblíbenější kapela JELEN odtajnila plány na letošní rok

Sympatická parta kolem frontmana a hlavního autora Jindry Poláka má za sebou dvouleté období na scéně české
populární hudby. Už se najde jen málokdo, kdo by aspoň jednou neslyšel hity „Magdaléna“, „Co bylo dál?“ nebo
„Nebe nad Prahou“.
Jsou to dva roky, co zcela neznámá kapela s prapodivným názvem Jelen vydala své první EP. Od té doby má za
sebou - mimo jiné - stovky festivalových koncertů. Vydání dnes už platinového alba Světlo ve tmě. Cenu Anděl za
objev roku. Rádiové hity. Vystoupení v řadě TV pořadů a milionová shlédnutí svých videoklipů na YouTube a zcela
vyprodané turné. Od té doby zná naprostá většina hudebních fanoušků kapelu Jelen jako představitele kvalitní
muziky, která se vrací ke kořenům, ale zároveň se prezentuje se strhující energií.

„Poslední dva roky mého života s Jelenem jsou pro mě naprosto mimořádné. Podařilo se nám všem v kapele splnit
si to, o čem jsme tajně snili. Hrát muziku, kterou milujeme, pro lidi, kteří to cítí a vnímají úplně stejně jako my.
Máme za sebou dva nevěřitelné roky. Ten nový jsme začali ve studiu s přípravou nového alba, které by mělo vyjít
v září 2016,“ zaznělo od Jindry Poláka, frontmana kapely Jelen.
Jelen je ale hlavně koncertní kapela, která svým fanouškům naslouchá. Na jejich žádost odehraje několik jarních
koncertů, na kterých představí i několik nových skladeb z připravovaného alba.
Své menší jarní turné odstartuje 4. března v legendárním klubu Stoun ve Frýdku Místku a zakončí 27. března
v Litomyšli. Jako hosta opět přizve charizmatickou písničkářku Kateřinu Marii Tichou.

10. 3. 2016 MLADÁ BOLESLAV – ŠKODA MUZEUM
Sál L&K Forum, ke stání, čtvrtek od 20 hod.

Vstupné v předprodeji 220,- Kč a na místě 250,- Kč. Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9
do 17 hod. ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 420 326 832 038, E-mail:
muzeum@skoda-auto.cz, muzeum.skoda-auto.cz. Vstupenky lze zakoupit také v síti www.ticketpro.cz
JELEN - JELEN

U fotografií prosíme o uvedení kreditu: @Jiří Štarha/SinglTon
http://jelenmusic.cz/
www.facebook.com/jelenmusic
https://www.youtube.com/JelenVEVO

