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Rolling Stones wystąpią 8 lipca na PGE Narodowym
Sprzedaż biletów na koncert w ramach trasy 'Stones-No Filter' rozpoczyna się w piątek (02.03).
Ceny nie należą do najniższych, ale w końcu mamy do czynienia z jednym z najbardziej
rozpoznawalnych zespołów rockowych świata. Mick Jagger wyginający się w takt
'Satisfaction'.....bezcenne, a przede wszystkim Stonesi to jeden z tych zespołów , który
przygotowuje profesjonalne koncerty bez względu na to, w jakim kraju grają. Pozostaje mieć
nadzieję, że na PGE Narodowym będzie ekipa, która zminimalizuje 'średnio obiecującą' akustykę
ogromnego obiektu i to co najważniejszego w ostatnich pięciu dekadach rocka zabrzmi jak należy.
Z drugiej strony mam wrażenie, że w gronie osób , które wyłożą kilka setek za bilet będzie sporo
takich, które pojechałyby na spotkanie z Rolling Stones niezależnie od miejsca występu wszak
zdajemy sobie sprawę , że kolejna okazja by mieć ich na wyciągnięcie ręki jeśli się w ogóle
wydarzy to będzie już wielkim błogosławieństwem w kraju, który prawdziwie ich ukochał. Pierwszy
koncert w Polsce w Sali Kongresowej w 1967 roku był wizytą kogoś z innej planety, z miejsc, w
których nosiło się oryginalne jeansy i miało całą masę płyt, dostęp do nagrań, które tamte nasze
pokolenie 'łapało' w Radio Louxembourg . Było poczucie , że w Polsce od teraz będzie inaczej, nie
było. W gronie fanów Stonesów jest też myślę sporo takich osób , które w 1967 dopiero
przychodziło na świat, ale kilkanaście lat później wrócili do początkowego repertuaru Jaggera,
Richardsa , Wooda i Wattsa - do tak znaczących dla rocka płyt jak Sticky Fingers , It's Only Rock N
Roll , czy Black And Blue. Pewnie, że wydawane później Bridges To Babylon , Bigger Bang czy
Blue And Lonesome z 2016 to już nie to, ale zawsze kiedy wydają long play musimy się choć
orientować co na nim jest . To wynika z ogromnego szacunku, na który zasłużli sobie przez ponad
5 dekad obecności w naszej bliższej lub dalszej przestrzeni okazjonalnie tylko poddając się
wymaganiom 'sprzedażowym' rynku. W Polsce byli jeszcze dwukrotnie, w Chorzowie w 1998 roku
i na warszawskim Służewcu w 2007 roku. To zawsze jest wydarzenie nie inaczej będzie tym
razem i to nie zależnie od repertuaru jaki zagrają na Narodowym. Trasa „Stones - No Filter”
rozpocznie się 17 maja w Dublinie, potem zespół zawita do Wielkiej Brytanii, by zagrać w
Londynie (dwukrotnie), Manchesterze, Edynburgu i Cardiff, a następnie w Berlinie, Marsylii,
Stuttgarcie, Pradze oraz w Warszawie. W grudniu 2016 roku trafił do sklepów 25 w oficjalnej
dyskografii album Rolling Stones, wypełniony bluesowymi standardami 'Blue and Lonesome'.

