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Michal Prokop oslaví 13.srpna 60 let.

Na podzim proběhne velký narozeninový koncert Michala Prokopa v pražské Lucerně.

Muzikant, skladatel, politik, moderátor a manažer Michal Prokop oslaví 13.srpna své
60.narozeniny. V sobotu 12.srpna oslaví své jubileum v úzkém kruhu rodiny a přátel. Fanoušci
Michala Prokopa však nemusí zoufat, že budou na této oslavě chybět, protože je pro ně
připraven na listopad velký narozeninový koncert s mnoha hudebními hosty v pražské Lucerně.

Velkým koncertem v Lucerně 27.listopadu vyvrcholí oslavy 60ti let Michala Prokopa.

Pro všechny fanoušky Michala Prokopa a Framus Five se chystá velký narozeninový koncert
do pražské Lucerny. 27.listopadu bude Lucerna svědkem oslav 60. narozenin osobnosti české
hudební scény, která si ke svým oslavám pozvala mnoho hostů. Jejich výčet nebude malý,
koncertu se zúčastní jak Prokopovi souputníci, tak i ti, kteří ho v začátcích ovlivnili
nebo naopak mladší kolegové z hudební scény, kterých si váží. "
Je jisté, že nás v listopadu čeká dlouhý a pestrý hudební večer ve Velkém sále Lucerny ve
společnosti jedné ze zásadních českých osobností a jejích hostů. Vstupenky na koncert budou
k dostání v předprodejích na konci srpna, stejně tak budou v průběhu času zveřejněna i
jména všech hostů koncertu Michala Prokopa.
" ... láká na koncert David Gaydečka z pořadatelské agentury.

Stručná biografie Michala Prokopa.

Již během studia na Vysoké škole ekonomické působil Michal Prokop jako kytarista a zpěvák
skupiny Framus Five, jež se ve svém prvním vrcholném období zaměřovala na soul a
rhythm´n´blues podle afroamerických vzorů, zejména Raye Charlese. Po rozpadu Framus Five
v počátku 70. let se Prokop věnoval střednímu proudu a byl mj. členem divadla Semafor. V roce
1978 skupinu Framus Five pod lehce pozměněným názvem Framus 5 obnovil a nalezl dokonalé
autorské souznění s básníkem Pavlem Šrutem a skladatelem Petrem Skoumalem. Šťastné
období vyvrcholilo vynikajícím albem
Kolej Yesterday (1984).
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Hned zkraje devadesátých let opustil dráhu profesionálního zpěváka a pustil se do politiky
nejprve jako poslanec, později jako náměstek ministra kultury V letech 1998 - 2000 byl
ředitelem společnosti Praha 2000 - Evropské město kultury. Od roku 2002 byl členem Rady
Českého rozhlasu a od roku 2004 jejím předsedou. Český rozhlas opustil letos. V letech 1998 1999 připravoval a moderoval pro televizi Prima politickou talk show Nic ve zlým, od roku 1999
má v České televizi pořad Krásný
ztráty
, který již politickou orientaci daleko přesahuje.

Během posledních bezmála sedmnácti let koncertoval Michal Prokop spíše sporadicky, a to ve
dvou projektech: jednak v akustickém triu s kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou Jane
m Hrubým
(zaznamenáno na loňském živém albu), jednak s širší skupinou
Friends
.

Michal Prokop & hosté
oslava 60.narozenin Michala Prokopa
Lucerna Velký sál
27.11.06

Více informací na www.michalprokop.cz/ a www.livermusic.cz/ .

Vstupenky na koncert budou v distribuci od konce srpna 2006.

Koncert pořádá agentura Liver Music.
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