The Show Must Go On – Queen + Adam Lambert zagrają na
finał LFO 2016!
Queen – legendarny zespół rockowy, mający na koncie ponadczasowe hity, jak
“Bohemian Rhapsody”, czy “We Are The Champions”. Adam Lambert - młody,
utalentowany, niezwykle charyzmatyczny wokalista. Efekt tego połączenia to
ekscytujący muzyczny projekt Queen + Adam Lambert. W niedzielę, 19 czerwca, zagrają na finał 7. edycji Life Festival Oświęcim!
Tego koncertu po prostu nie można przegapić! Powód jest oczywisty - Queen to jeden z najważniejszych w historii rocka wciąż działających zespołów, pozycja obowiązkowa w koncertowym kalendarzu każdego fana muzyki. Kto bowiem nie zna utworów, jak “We Will Rock You” czy “Radio Ga Ga”? Na scenie stadionu MOSiR w
Oświęcimiu zobaczymy współzałożycieli grupy - gitarzystę Briana Maya i perkusistę
Rogera Taylora, w towarzystwie zjawiskowego wokalisty Adama Lamberta oraz wspaniałych muzyków: wieloletniego członka Queen Spike’a Edneya (klawisze), Neila
Fairclougha (bas) i Rufusa Tigera Taylora (instrumenty perkusyjne).
Duet May i Taylor po raz pierwszy spotkał się z Lambertem w finale 8. edycji
amerykańskiego “Idola” w 2009 roku. Po raz kolejny wystąpili razem podczas
rozdania MTV Music Awards. Niemniej ścisła współpraca artystów rozpoczęła się na
dobre na przełomie 2012 i 2013 roku. To wtedy zagrali serię dużych koncertów i
szereg występów telewizyjnych. W 2014 roku ogłosili trasę koncertową po Stanach
Zjednoczonych. Bilety na wszystkie 24 koncerty całkowicie się wyprzedały. Pod
koniec roku Queen w wersji live, z Adamem Lambertem za mikrofonem otrzymał tytuł
Najlepszego Zespołu Roku podczas 10. edycji prestiżowego konkursu Classic
Rock Roll of Honour, a także wygrał w plebiscycie Ultimate Classic Rock w kategorii
Najlepszy Zespół na Żywo.

W 2015 roku muzycy kontynuowali trasę koncertową, tym razem po Wielkiej Brytanii
i całej Europie, dając 26 koncertów w 10 krajach. Dotarli m.in. do Francji, Austrii,
Holandii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Czech, a także do Polski (zagrali w TAURON
Arena Kraków)
W tym samym roku odwiedzili również Amerykę Południową. 18 września 2015 roku,
Queen – dowodzony przez Adama Lamberta – powrócił w wielkim stylu na festiwal
Rock in Rio, by zainaugurować swoim występem jego kolejną edycję. Wszystko
dokładnie w 30. rocznicę słynnych koncertów w Rio de Janeiro, które to w 1985 roku
przyciągnęły niespotykaną w dzisiejszych czasach, półmilionową publiczność,
największą komercyjną widownię w historii. Podczas trasy koncertowej Queen +
Adam Lambert dali sześć widowiskowych występów, odwiedzili Brazylię, Chile i
Argentynę. Bilety na wszystkie wydarzenia rozeszły się w rekordowym tempie.
Tegoroczna edycja Life Festival Oświęcim odbędzie się w dniach 16-19 czerwca
2016r., po raz pierwszy w historii festiwalu koncerty stadionowe zaplanowano na cały
weekend. Największe gwiazdy usłyszymy zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
Sprzedaż biletów na niedzielny koncert Queen + Adam Lambert rusza w
poniedziałek, 25.01.2016, o godzinie 10.00. Bilety do nabycia na www.lifefestival.pl
oraz www.eventim.pl
Karnety na cały festiwal i bilety na sobotni koncert Eltona Johna już w sprzedaży.
Szczegółowe informacje dotyczące LFO dostępne na stronie internetowej
www.lifefestival.pl oraz fanpage’u www.facebook.com/LifeFestivalOswiecim.
Kontakt dla mediów:
Basia Man
Tel. +48 883 304 433
e-mail: basia.man@lifefestival.pl

Queen:
Legenda rocka, zespół założony w Londynie w 1970 roku przez Briana Maya, Rogera
Taylora i Freddiego Mercury’ego. W trakcie czterdziestoletniej kariery grupa osiągnęła
niesamowite wyniki sprzedażowe oraz zdobyła niezliczoną ilość nagród. Queen przez lata
zyskał miano najbardziej utytułowanego zespołu rockowego w historii: sprzedaż płyt liczona
w setkach milionów egzemplarzy. Bezprecedensowa liczba albumów i singli, które w swoim
czasie zajmowały pierwsze miejsca na listach przebojów. Miejsce w pierwszej dziesiątce
najlepiej sprzedających się artystów iTunes, siedem nagród Ivor Novello Awards,
czy prestiżowa MTV Global Icon Award - takimi osiągnięciami mogą pochwalić się tylko
najwięksi. Przeboje "We Will Rock You" oraz "We Are the Champions" otrzymały słynne
Grammy Hall of Fame. To właśnie te dwie piosenki są najchętniej wykonywanymi utworami
muzycznymi podczas imprez sportowych na całym świecie. Tylko w Wielkiej Brytanii
składanka "Greatest Hits", która przez 1422 tygodnie nie znikała z brytyjskiej listy przebojów,
rozeszła się w ponad 6 milionach egzemplarzy – jako pierwszy album z takim wynikiem
w historii.
Nawet po tragicznej śmierci Freddiego Mercury’ego, niezwykłego wokalisty i wielkiego
muzyka, Queen pozostał jednym z najbardziej liczących się zespołów rockowych świata. Nie
zapominajmy, że to oni stworzyli przeboje, które do dziś grane są przez większość rozgłośni
radiowych na całym globie: "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Crazy
Little Thing Called Love", "Radio Ga Ga", "Killer Queen", "Fat Bottomed Girls", "Bicycle
Race".
Niezwykłe utwory, ogromny kunszt kompozytorski i magia występów na żywo sprawiły, że
członkowie Queen – Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor oraz John Deacon podbili
serca fanów muzyki jak nikt inny w historii. Mimo upływu lat Queen nadal koncertuje, obecnie
do Maya i Taylora dołączył Adam Lambert.

Adam Lambert:
Niezwykle utalentowany, młody wokalista. Za debiutancki album "For Your Entertainment"
doczekał się nominacji do nagrody Grammy w kategorii Best Male Pop Vocal Performance, a
pochodzący z płyty utwór "Whataya Want From Me" stał się wielkim, światowym przebojem.
Jego drugi album pt. "Trespassing" zadebiutował jako nr 1 na liście magazynu Billboard. W
2013 roku Lambert zagrał gościnnie w serialu GLEE i zaśpiewał na płycie Avicii’ego "True".
Latem ubiegłego roku wokalista wydał swój długo oczekiwany trzeci krążek "The Original
High", który okazał się piorunującym sukcesem. Był trzecim najpopularniejszym albumem
lata 2015 roku na świecie, sprzedał się w ponad 2,5 mln egzemplarzy, a w Polsce uzyskał
status Złotej Płyty. Promujący płytę singiel "Ghost Town” pokrył się w naszym kraju podwójną
platyną, a oficjalny teledysk do utworu obejrzano w serwisie YouTube już prawie 55 milionów
razy.

Life Festival Oświęcim to inicjatywa zrodzona z potrzeby przełamywania stereotypów kulturowych
i przekazywania ducha tolerancji. Głównym celem wydarzenia jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i
państwowymi. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Life Festival Oświęcim jest Darek Maciborek. Urodzony i mieszkający
do dziś w Oświęcimiu dziennikarz muzyczny radia RMF FM.
Wśród gwiazd, które wystąpiły podczas dotychczasowych edycji festiwalu należy wymienić: Jessie Ware (2015), Chrisa de
Burgha (2015), Erica Claptona (2014), Soundgarden (2014), Stinga (2013), Petera Gabriela (2012), Jamesa Blunta (2011),
Matisyahu (2011) i Raya Wilsona (2010, 2013).
Na scenie pojawiła się również czołówka polskiej sceny muzycznej, m.in. Kayah, Hey, Edyta Bartosiewicz, Lemon, Luxtorpeda,
Perfect, Brodka, Voo Voo, Varius Manx, T.Love, Blue Cafe, Dżem, Kroke oraz Anna Maria Jopek. Kulturową i stylistyczną
wielobarwność wprowadzili tacy artyści, jak np. amerykańsko-izraelski Balkan Beat Box, Kozak System z Ukrainy, Jamaram z
Niemiec, Hatikva 6 z Izraela, francuska Kana, belgijska Antwerp Gipsy-Ska Orkestra, Jamajczycy z Twinkle Brothers, czy Manu
Chao.

