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TISKOVÁ ZPRÁVA


V Praze vystoupí v rámci Prague International Bluenights superskupina zvučných jmen

STEVIE SALAS a BERNARD FOWLER uvedou  projekt IMF´S






Koncertní série Prague Internatioanl Bluenight chystá v pražské Akropoli na poslední zářijový týden opravdovou muzikantskou lahůdku. 24. září v něm zahraje projekt I.M.F.`s, který nese po všech stránkách oprávněně status "superskupiny". Sešla se v něm totiž doopravdy zvučná jména: zpěvák Bernard Fowler, který dal celý projekt dohromady, se v roli hostujícího vokalisty objevil na více než třiceti albech - za nejznámější jmenujme například všechna alba samotných Rolling Stones od roku 1989 (se zpěvákem Mickem Jaggerem pojí Fowlera velké přátelství). Také "druhý muž" kapely I.M.F.`s, kytarista Steve Salas, s Jaggerem spolupracoval. A nejen s ním, virtuózní hráč na kytaru indiánského původu se objevil i po boku Roda Stewarta a samotného otce funkové hudby, George Clintona a v současné době působí coby jeden z nejvyhledávanějších studiových hráčů. Sestavu na evropském turné, které zasáhne i Palác Akropolis, doplní baskytarista Jara Harris, multiinstrumentalista, který je nejvíc vytížený ve svém vlastním projektu Slapbak, a jeden z nejzajímavějších rockových bubeníků první poloviny devadesátých let Dave Abbruzzesse, jenž nahrál dvě zásadní alba s dnes již legendárními rockery Pearl Jam. I.M.F.`s by měli svým virtuózním přístupem potěšit zvláště hudebníky, ale i ostatní konzumenti kvalitní muziky by si měli přijít na své.
Více informací: http://www.bernardfowler.com
              http://www.steviesalas.com
              http://www.slapbak.com

press material (foto, bio): http://dl.getdropbox.com/u/534498/2009-09-24-press-Salas_Fowler_comp.zip" http://dl.getdropbox.com/u/534498/2009-09-24-press-Salas_Fowler_comp.zip



LIVER MUSIC uvádí:

Prague International Bluenight 70:
STEVIE SALAS / BERNARD FOWLER IMF'S (USA) 

sestava:
*STEVIE SALAS / BERNARD FOWLER IMF's  (kytarista ze sólovek Micka Jaggera, vokalista Stones a super rytmika s bubeníkem z Pearl Jam) 
*Bernard Fowler - vocals  *(Rolling Stones, Tackhead, Nicklebag, Bad
Dog) www.bernardfowler.com" www.bernardfowler.com
*Stevie Salas - guitar, vocals* (Mick Jagger, Colorcode, TM Stevens Shocka Zooloo) www.steviesalas.com" www.steviesalas.com 
*Jara Harris - bass* (Slapbak, J. Harris Band) www.slapbak.com
*Dave Abbruzzese - drums* (Pearl Jam)

24.9.2009, 19:30 hod
Praha, Palác Akropolis, Kubelíkova 27, www.palacakropolis.cz

Vstupenky:
	Kč 350 – Předprodej – Prodej v Akropoli – Ke stání
	Kč 400 – Na místě – Prodej v Akropoli – Ke stání
	Kč 350 – Předprodej – Ticketpro – Ke stání


Kontakt pro další informace:  www.livermusic.cz 
Jan Těšitel 774696506 tesitel.jan@gmail.com
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