Tlačová správa (19.12.2018): V roku 2019 bude mať SLOBODNÁ
EURÓPA tridsiatku, oslávi to výročným turné 30 ROKOV TOUR 2019!
Rok 2019 bude pre skupinu Slobodná Európa extra špecifický, keďže si v ňom zaknihuje už
30 rokov svojej existencie. Toto okrúhle jubileum si pripomenie a oslávi výročným turné 30
rokov tour 2019, ktoré bude rozdelené na tri časti – jarná, letná a jesenná. Kapela si pri tejto
príležitosti pozmenila a upravila v dvoch farebných variáciach aj svoje štandardné logo, do
ktorého šikovne graficky zakomponovala číslicu 30 namiesto dvoch písmen v názve kapely a
ktoré bude používať počas celého roku 2019.
V rámci jarnej časti 30 rokov tour (1989 - 2019) odohrá Slobodná Európa spolu 10
koncertov, z toho 7 na Slovensku a 3 v Čechách. Na jeseň sa pripravuje tento istý model
desiatich koncertov s tým, že z jarnej časti si zopakuje len koncerty v Bratislave a v Prahe
a zvyšných osem koncertov bude v iných mestách ako na jar. Medzitým v lete sa objaví na
pár vybraných festivaloch ako na Slovensku, tak aj v Českej republike.
SLOBODNÁ EURÓPA – 30 ROKOV TOUR (1989 - 2019), JARNÁ ČASŤ 2019
29.03. SK, BRATISLAVA, Randal Club
04.04. SK, PREŠOV, Stromoradie
05.04. SK, BREZNO, Klub Bombura
06.04. SK, TRENČÍN, Piano Club
11.04. CZ, PRAHA, Futurum Music Bar
12.04. CZ, PÍSEK, Divadlo Pod čarou
13.04. CZ, BRNO, Eleven Club
25.04. SK, NITRA, Frankie Rock Club
26.04. SK, ZVOLEN, Dom kultúry ŽSR
03.05. SK, TRNAVA, City Club
Všetky podrobné info ku koncertom kapela oznámi v priebehu januára, kedy začne aj
predpredaj vstupeniek na všetky koncerty. V roku 2019 okrem toho Slobodná Európa chystá

aj vinylové vydanie jej albumu „Trojka“ (2003) a vydanie CD boxu, ktorý bude obsahovať
všetky štyri radové albumy.
Skupina Slobodná Európa vznikla tesne po nežnej revolúcii koncom roku 1989 (verejnosti
dáva o sebe vedieť o čosi neskôr vo februári 1990), kedy pri jednom stole v kedysi
legendárnej bratislavskej pivárni Stará sladovňa (Mamut) sedeli spolu gitarista Sveťo
Korbeľ, basák Braňo Alex, bubeník Peter "Ozi" Hurtig (všetci traja práve čerstvo odídení,
resp. odchádzajúci z kapely Zóna A) a spevák Miloslav „Whisky“ Láber. Od tohto momentu
sa začala písať história tejto skupiny, ktorá si prešla nebom i peklom, výslniami i pádmi, ale
stále patrí medzi vlajkové lode rockandrollovej muziky zmiešanej s punkom na celom území
Slovenska a Čiech!
V súčasnosti hrá Slobodná Európa v zložení: Miloslav „Whisky“ Láber – spev, Sveťo
Korbeľ – gitara, spev, Vlado „Jerzi“ Jurča – gitara, spev, Laco Lučenič – basgitara, spev
a Tomáš „Tuleň“ Vojtek – bicie.
Slobodná Európa za celú svoju existenciu vydala päť albumov: „Pakáreň“ (1991), „Unavení
a zničení“ (1994), „Trojka“ (2003), „Bestofka“ (2006) a „Štvorka“ (2014), z ktorých vzišli
desiatky dnes už kultových pesničiek („Podvod“, „Analýza dokázala hovno“, „Relatívny
pokoj“, „Dry ´69“, „Stará sladovňa“, „Kapitalizmus“, „Boh“, „Unavený a zničený“, „Som
ten“, „Čo sa stalo s našim životom?“, „Golden Beach“, „Nič sa nedeje“, „Pes“, „Ráno
(1.2.91)“, „Nikdy to tak nebude“, „Stredná trieda“, „Realita“, „Slzy“, „Apatia“, „Vesmír“,
„Dievča z horných 10 000“, „The End“ a plno ďalších).
Na záver súčasného roku 2018 Slobodná Európa odohrá ešte posledné tri koncerty. 21.
decembra zahrá v Ţiline v Smer Klube 77, o deň neskôr 22. decembra v Košiciach
v Collosseum Clube a koncertný kalendár 2018 zakončí už tradične 24. decembra
v Bratislave v Randal klube, kde odohrá už siedmy rok po sebe Vianočný polnočný koncert.
Viac info o kapele je možné nájsť na: www.slobodnaeuropa.sk a
www.facebook.com/slobodnaeuropa.
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