
        OO č.2 – lom  zvažuje nákup vstupenek  do  Prahy   
                   Do EDEN arény   na  koncert  skupiny 

                                      „Iron  Maiden“ 
Koncert se  koná  05. 07. 2016  od 17,00 hod. 
 

IRON  MAIDEN  oznamují koncert v ČR, který se uskuteční v rámci světového turné „THE BOOK 

OF SOULS“. Půjde o jedinečnou šanci vidět pod širým nebem nový program průkopníků  heavy metalu. 

Steve Harris se po založení klubové kapely Smiler potkal s Davem Murrayem a založil novou skupinu pod názvem Iron Maiden(starověký mučící 
nástroj).Jeho cílem bylo čelit nové punkové vlně(Iron Maiden se později stali hlavními představiteli takz. nové vlny Britského heavy-metalu).V 

sestavě byli roku 1976-Harris, Murray,zpěvák Paul Di’anno a bubeník Doug Sampson. Skupina debutovala vystoupením 
v The Cart and Horses v Startforde v londýnské čtvrti East End. Skupina pokračovala sérii vystoupení v 
LeytonstoneThe,Bridgehouse,Canning Town a Ruskin Arms v East Hame.I když si díky těmto koncertům získávala stále 
více fanoušku,nepodařilo se kapele zaujmout žádnou z gramofónových firem.Iron Maiden tedy vydali EP z demo 
snímek Iron Maiden, Prowler a Strange World na vlastní značce.Kopii,kterou poslali diskdžokejovi Nealovi Kayovi z 
londýnskeho klubu The Bandwaggon Soundhouse se stala v heavy-metalových klubem velkým hitem.Skupina 
pokračovala dalšími úspěšnými koncerty v The Soundhouse. Diskdžokej Kay organizoval akci „Heavy Metal Crusade“ 
(Heavy-metalová křižácká výprava) v londýnském klubu Music Machine. Iron Maiden se ukázali na koncertu, který 
vešel do podvědomí jako koncert „nové vlny britského heavy-metalu“ (NWBHM). O skupinu poté stoupl zájem a hrála 
téměř po celé Velké Británii. V Listopadu 1979 vyšla EP The Soundhouse Tapes,nahraná rok předtím v Cambridgei a 
distribuovaná poštou.Navíc přišel nový kytarista Tony Parsons a skupina nahrála dvě skladby na kompilační LP Metal 
For Muthas,kterou vydala prostřednictvím EMI. V prosinci toho roku skupina odehrálá velmi úspěšné a vyprodané 

vystoupení v londýnském klubu Marquee a tím se rozhodlo o smlouvě s EMI. 

  Plná cena  vstupenky  1.690,- Kč,      odborář  uhradí  1.290,- Kč 
 

         Při přihlášení je nutno  uhradit  rezervační poplatek  500,- Kč / vstupenku.             Doprava individuální – nezajišťuje se. 
                                               Vstupenky jsou již na trhu v prodeji  od 1.250,- do 1.990,- Kč. 

Zájemci se mohou hlásit na výboru u p. Paulíkové, tel. 5145 do  29.12.2015 
V Bílině, 16.12.2015                       Bergerhof 


