EDGAR
Slovenská rocková kapela EDGAR na čele s Jožom Planým (predtým líder
a spevák kapely LESNÁ ZMES) vydala pod hlavičkou TC Lemons s.r.o.
začiatkom roka 2016 svoj debutový album s názvom Priestor pre dušu. Pre
štúdiovku pozostávajúcu z trinástich skladieb v rodnej slovenčine je
charakteristický výrazný spev, chytľavé melódie a refrény. Moderný sound
nahrávky obohacujú elektronické prvky, klávesy a sample.
Za uplynulý rok zverejnil Jozef Planý v rámci projektu EDGAR tiež videoklip
k singlu Pripravený a na jeseň 2017 vydáva v spolupráci s gitaristom Petrom
Pečkom EP Odkaz, na ktorom ponúka tri autorské pesničky.

EDGAR sa v súčasnosti prezentuje v päťčlennej zostave:
Jožo Planý – autor textov a hudby, spev
Peter Pečko - gitara
Richard Szabó - efektová gitara
Peter Szabó - basgitara
Ivan Hruška – bicie

Kapelu EDGAR ste mali v roku 2016 možnosť vidieť a počuť live v susedných
Čechách na súťaži Radegast Líheň, na Bažant Majálese v Nitre, Žiline
a Banskej Bystrici, na Slezskoostravskom Rock Feste, Sliačskom rockovom
lete, Sedlfeste, v Čunove na Slovak GeoAwards, na narodeninách
bratislavského rockového clubu British Rock Stars a ako hudobného hosťa na
krste albumu STEREO kapely O.B.D. Kapela absolvovala tiež jesenné
koncertné EDGAR tour 2016, počas ktorého odohrala koncerty
v slovenských mestách a na Morave. Súčasťou tohto turné bol aj krst
debutového albumu Priestor pre dušu, ktorý sa uskutočnil 2. decembra 2016
v Ružomberku.
V roku 2017 ste si projekt EDGAR mohli vychutnať na feste v Donovaloch,
v Ružomberku na študentskom plese a počas tamojšieho jarmoku, na
Stoličných dňoch v Liptovskom Mikuláši či v rámci podujatia Na kolesách proti
rakovine v Smoleniciach.

Predstavenie albumu a interpreta:
goo.gl/RBHajL
Recenzia albumu Priestor pre dušu:
goo.gl/dU0luZ
Videoklip k skladbe Ruku nato:
goo.gl/iXSbyX
Videoklip k skladbe Pripravený:
goo.gl/zkMxhp
Lyric video k skladbe No prepáč:
goo.gl/7nWV3V
Zvukový záznam z rozhovoru v rockovom Rádiu pre život:
goo.gl/fU1r4G
Zvukový záznam z rozhovoru v rádiu One Rock:
goo.gl/2EuvJR
Zvukový záznam z rozhovoru v rádiu Frontinus:
goo.gl/HgLULM
Zvukový záznam z rozhovoru v rádiu Slobodný vysielač:
goo.gl/PXvkuU
TS – Zoznámte sa s Edgarom:
goo.gl/Bl6mNt
goo.gl/XMyzvD
TS ku krstu debutového albumu Priestor pre dušu:
goo.gl/6PeKpm
TS k singlu Pripravený:
goo.gl/UjdBSo
TS k EP Odkaz:
goo.gl/ajrmLc
FB fanpage:
goo.gl/sTCHsT

