W 1955 roku magazyn „Variety” wydrukował artykuł, w którym wysnuł teorię,
że muzyka rock'n'roll'owa kończy swoją popularność i zniknie do końca lata.
Dziennikarze „Variety” nie mieli pojęcia, w jakim są błędzie! Epoka właśnie się
rozpoczynała, a według niektórych wciąż trwa...
Do grona tych, dla których rock and roll nigdy nie umarł należy grupa
BACKBEAT.
BACKBEAT to nie poklepywanie po plecach, ani kolejny i sztucznie wykreowany
muzyczny trend. Backbeat to muzyczna podróż krążownikiem szos przez zaginioną
autostradę, przecinającą bezkresne prerie, z milionem dolarów i grzechotnikiem
w bagażniku.
To taneczny rytm nie pozwalający na stanie w miejscu, to wiecznie zielone
melodie, wywołujące szybsze bicie serca, to wreszcie czyste emocje i niepokojące
nastroje rodem z filmów Tarantino, obok energicznych i korzennie
rockandrollowych rytmów. Pełnokrwisty i gorący Rock and roll w najlepszym
wydaniu plus zastrzyk z czystej energii – Panie i Panowie oto BACKBEAT!
Jeżeli ktoś chce więc rozkręcić prawdziwe i niezapomniane rock and roll party,
to wybór może być tylko jeden... BACKBEAT!
To najlepsi specjaliści od rozkręcania szalonych imprez z rock and rollem w roli
głównej. Zespół ten może się poszczycić setkami koncertów, zagranych w całym
kraju. Wysoką klasę grupy doceniło też jury prestiżowego festiwalu Eko Union
Of Rock 2008 w Węgorzewie, wybierając Backbeat do wąskiego grona laureatów
i nagradzając kontraktem płytowym.
Uczestnicy każdej imprezy z udziałem Backbeat mogą być pewni, że usłyszą
i zatańczą największe Hity Rock'n'Rolla które można bez obawy uznać za piosenki
nieśmiertelne. Podczas całej imprezy nikt nikogo do tańca zmuszać nie będzie, bo
nogi same porwą uczestników, a biodra bezwiednie zaczną się bujać w rytm muzyki.
Miejsca siedzące zapełnia się tylko wtedy, gdy uczestnicy nie będą mieli już siły
tańczyć, choć prawa czy lewa noga sama będzie wystukiwać rytm Muzyki.
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Backbeat występuje:
Na koncertach, imprezach plenerowych, różnego rodzaju eventach i imprezach
zamkniętych, piknikach, itp. itd.

Repertuar Backbeat:
Najlepszy na świecie: rock and roll’owe standardy (pełny wykaz na naszej
stronie www.backbeat.pl) plus kompozycje własne utrzymane w tym samym
klimacie.

Oferta Backbeat *:
Jedyny w swoim rodzaju żywiołowy i niezapomniany show, jakiego nikt w kraju
nad Wisłą nie jest w stanie powielić.

Backbeat zaprasza:
…do kontaktu!

Z rock and roll’owym pozdrowieniem ;)

BACKBEAT
Biuro Koncertowe Grupy:
tel.:
+48 81 444 44 55
gsm 1:
+48 504 420 243
gsm 2:
+48 504 262 168
fax :
+48 81 441 50 01
e-mail:
kontakt@backbeat.pl
www:
www.backbeat.pl, www.myspace.com/backbeatpl

* oferta nie jest ofertą w sensie prawnym
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