Nέν Φάιεξν 4 Οθησβξίνπ 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οη Scorpions ζην Σ.Ε.Φ.

Μηα κνλαδηθή ζπλαπιία ελόο απ΄ ηα πην δπλακηθά ξνθ ζπγθξνηήκαηα όισλ ησλ
επνρώλ, ησλ Scorpions, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Τεηάξηε 6
Οθησβξίνπ, ζην Σηάδην Εηξήλεο θαη Φηιίαο, νη θίινη ηεο ξνθ κνπζηθήο, ζην πιαίζην
ηεο παγθόζκηαο πεξηνδείαο ησλ ζξπιηθώλ «Σθνξπηώλ » , κε ηίηιν << Get your Sting
and Blackout >>, ε νπνία ζεκαηνδνηεί θαη ην ηέινο ηεο παξνπζίαο ηνπο (όπσο νη ίδηνη
αλαθνίλσζαλ), κεηά από 40 ρξόληα παγθόζκηαο κνπζηθήο δηαδξνκήο.
.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίεο ζα αθνπζηνύλ κεξηθά από ηα πην δεκνθηιή
ηξαγνύδηα ηνπο, όπσο, «Still Loving You», «Holiday», «When the Smoke is Going
Down», «Always Somewhere», «Wind of Change», «Send Me an Angel», αιιά θαη
ηνπο ξνθ ύκλνπο όπσο «Rock You Like a Hurricane», «Blackout», «Bad Boys
Running Wild», «In Trance» «He’s A Woman She’s A Man», «No One Like You»,
«Rhythm Of Love» θ.α.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηνδείαο ε νπνία μεθίλεζε ζηηο 7 Μαΐνπ από ηε
Γεξκαλία ζα αθνινπζήζεη ην 2011 ε θπθινθνξία dvd κε ζηηγκηόηππα από απηήλ.
Οη Scorpions, έλα από ηα καθξoβηόηεξα θαη πην εκπνξηθά επηηπρεκέλα ζύλνια ηνπ
ζθιεξνύ rock, ζρεκαηίζηεθαλ ζην Αλόβεξν ηεο Δπηηθήο Γεξκαλίαο ην 1969.
Κπθινθόξεζαλ δεθάδεο άικπνπκ θαη νη πσιήζεηο ησλ δίζθσλ ηνπο αλέξρνληαη ζε 20
εθαηνκκύξηα αληίηππα ζε όιν ηνλ θόζκν.
Όηαλ θπθινθόξεζαλ ην πξώην ηνπο άικπνπκ, "Lonesome Crow" (1972), ην
ζπγθξόηεκα απνηεινύζαλ νη Klaus Meine (θσλεηηθά), Rudolf Schenker (rhythm
θηζάξα), Michael Schenker (lead θηζάξα), Lothar Heimberg (κπάζν) θαη Wolfgang
Dziony (ληξακο).
Σηε ζπλέρεηα απνρώξεζαλ νη Michael Schenker (ζρεκάηηζε ηνπο UFO θαη αξγόηεξα,
ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, ηνπο Michael Schenker Group), Heimberg θαη
Dziony, ηνπο νπνίνπο αληηθαηέζηεζαλ νη Uli Jon Roth, Francis Buchholz θαη Herman
Rarebell αληίζηνηρα.
Η ελ ιόγσ ζύλζεζε παξέκεηλε ζηαζεξή γηα ηα επόκελα ηέζζεξα άικπνπκ (αλάκεζά
ηνπο πεξηιακβάλνληαη ηα αληηπξνζσπεπηηθά "In Trance" [1975] θαη "Virgin Killer"
[1976]), αιιά έθηνηε ππέζηε αξθεηέο κεηαβνιέο, κε ζεκαληηθόηεξε ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ Roth από ηνλ Matthias Jabs ην 1979, ηελ επόκελε ρξνληά ηεο
θπθινθνξίαο ηνπ δηπινύ ιάηβ LP "The Tokyo Tapes".
Τν "Animal Magnetism" ηνπ 1980 ήηαλ ην πξώην άικπνπκ ηνπο πνπ έγηλε ρξπζό ζηηο
ΗΠΑ, ελώ ην "Blackout" ηνπ 1982, κε ην ρηη "No One Like You", θέξδηζε ηε
δηάθξηζε ηνπ πιαηηλέληνπ. Τν "Love At First Sting" ηνπ 1984, κε ηξαγνύδηα όπσο ην
"Rock You Like A Hurricane", γλώξηζε επίζεο επηηπρία θαη πνύιεζε εθαηνκκύξηα
αληίηππα. Τα ηξαγνύδηα ηα νπνία εξκήλεπζαλ ζην πιαίζην ηεο παγθόζκηαο πεξηνδείαο

-2πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην 1985 θαηαγξάθεθαλ ζην ιάηβ "World Wide Live".
Απήρεζε είρε θαη ε επόκελε δνπιεηά ηνπο, "Savage Amusement" (1988, πεξηιάκβαλε
ηελ κπαιάληα "Rhythm Of Love").
Καηόπηλ έθαλαλ κηα αθόκε παγθόζκηα ηνπξλέ θαη πνιιέο ζπλαπιίεο ζηελ ΕΣΣΔ. Τν
"Crazy World" ηνπ 1990 ππήξμε ε κεγαιύηεξε επηηπρία ηεο πνιύρξνλεο θαξηέξαο
ηνπο (μερώξηζαλ ηα ζηλγθι "Wind Of Change" θαη "Tease Me, Please Me").
Σπλέρηζαλ κε ηα "Face The Heat" (1993) θαη "Deadly Sins" (1995). Αθνινύζεζαλ ηα
"Pure Instinct" (1996), "Eye II Eye" (1999) θαη "Moment Of Glory" (2000), θαη
εκπνξηθά επηηπρεκέλν απνδείρζεθε ην πείξακα αθνπζηηθήο αηζζεηηθήο ηνπ
"Acoustica" (2001).
<< Μεηά από 40 ρξόληα δηαδξνκήο ζην ηξειό ηξέλν ηνπ ξνθ ελη ξνι απνθαζίζακε λα
ζηακαηήζνπκε. Είλαη θαιό λα βάδεηο ηέινο όηαλ είζαη ζε πνιύ πςειό επίπεδν. Ήηαλ
θάηη πνπ ίζσο έπξεπε λα γίλεη 10 ρξόληα πξηλ >>, ηόληζε ν ηξαγνπδηζηήο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο Klaus Meine, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο ρξνληάο.
Τε ζπλαπιία ζα αλνίμνπλ νη Γιώργος Γάκης & The Troublemakers (19:20 - 20:15 )
Ακέζσο κεηά ζα εκθαληζηνύλ νη Firewind. (20:35 - 21:20 ) θαη ζα αθνινπζήζνπλ νη
Scorpions.
Οι τιμές των εισιτηρίων:
Αξέλα 38 €, θεξθίδεο 43 €, VIP θαζίζκαηα 60 €, Golden Arena 55 €
Οη πόξηεο ζα αλνίμνπλ ζηηο 18.00.

