Kutnohorská kapela Lure of Senses.
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Kutnohorská kapela zahraje v
Německu
předevčírem 17:49, aktualizováno dnes 9:39
KUTNÁ HORA - Lure of Senses chystají pro posluchače
překvapení.
Diskuse

Útok na domácí i zahraniční posluchače rocku i oslavu desetiletého působení na hudební scéně plánuje kutnohorská
grunge - rocková skupina Lure of Senses. Již tuto sobotu zahraje v německé Geře. Fanouškům s Kutné Hory a okolí
se představí 19. října. To zahraje v Kolíně na dalším Kiss Delta festu, kde dále vystoupí skupiny Wohnout, Rybičky 48,
Medvěd 009, Totální nasazení a Dřevěná včela.
“Pokud bych měl ohodnotit letošní rok ve vývoji naší kapely, řekl bych, že byl pro nás nejvýznamnější. Hlavně tím, že si
nás v lednu vzala pod svá křídla Agentura Wink s managerem Martinem Řehořem,“ řekl zpěvák a kytarista Martin Hon.
Poté se kutnohorská skupina vydala po republice na turné s anglickou kapelou Spiral Dive v rámci výměnných koncertů
českých a anglických kapel. Dále byli Lure of Senses vybráni porotou do úzkého výběru soutěže Česká rocková liga,
kde skončili těsně před branami semifinále. „Více se nám dařilo v soutěži Naděje beatu na rádiu Beat, kde jsme se
probojovali až do finále a tam jsme díky hlasování posluchačů obsadili páté místo,“ pokračoval Martin Hon.
V letošním roce kapela vystoupila na více než 40 koncertech, festivalech a jiných akcích. Mezi nejznámější patří
kolínský festival Natruc, Sázavafest Battle, nebo samotný Sázavafest, který letos překonal hranici návštěvnosti 22 tisíc.
„Také jsme poprvé zavítali do sousedního Německa, kde jsme navázali kontakty s místními kapelami a získali několik
nových fanoušků,“ uvedl Hon. Kutnohorská skupina Lure of Senses na příští rok plánuje pro své posluchače pár
překvapení. „Mezi ně snad bude konečně patřit první oficiální album u nějakého vydavatelství a poté oslavu deseti let
naší existence, která bude opravdu ve velkém stylu,“ uzavřel zpěvák a kytarista Martin Hon.
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