
Promo 2020

www.Septic.cz

bandzone.cz/septicpeople

www.facebook.com/septicpeople (přes 3000 fans)

www.youtube.com/user/septicpeople

https://www.instagram.com/septic_people

(best klipy cca kolem 100 000 zhlédnutí)

Složení
Alex "Sašánek" Fedorov - zpěv, kytara

Tomáš "Balů" Baloun - sólová kytara, zpěv
Tomáš "Tomíno" Černohorský – basa, zpěv

Honza "Jendís" Štolba - bicí nástroje

http://www.septic.cz
https://bandzone.cz/septicpeople
http://www.facebook.com/septicpeople
http://www.youtube.com/user/septicpeople
https://www.instagram.com/septic_people
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V RYCHLOSTI A KRÁTKOSTI O NÁS
Septic People

- kapela ze západních Čech ( veselý rock/ punk), od roku 2020 si říkáme zkráceně i SP
- 10 let existence (kvůli nemoci zpěváka aktivně cca 6 let, již vše v pořádku)
- Stovky koncertů, sjeté západní Čechy křížem krážem návštěvnost min. 100 – max. 250

lidí, čas expanze mimo region
- Skvěle fungujem na velkých festivalech (několikrát Pekelný ostrov, Basinfirefest,

Tarock, Chodrockfest a a jako support velkých českých kapel)
- Stali se headlinerem místních festivalů
- Skvěle fungujem i mimo region, zkusili jsme účast na Magmafest Písek, Jihlava
- Na svém kontě máme 3 alba (demo Má to říz 2011 a CD vydaná u společnosti Avik

Jdou do hlav 2013, 7 let v Bidetu 2017) na kterých zahostovali svým zpěvem Tomáš
Hrbáček z Harleje, Ota Hereš z Alkeholu a Vašek Bláha z Divokýho Billa.

- Kmotři našich CD Ota Hereš z Alkoholu, Luboš Suchánek z Komunálu
- 2 turné s Alkeholem po ČR a Slovensku
- Support Dogy, Alkeholu, Škworu, Harleji apod.
- Úspěšnosti koncertů pomáhají známé melodie z večerníkových seriálů v našem podání

Pivní medvídci, Vlk a zajíc (Nu pagadi), Mraveneček s představením kapely

Příloha stručná fotodokumentace z akcí v roce 2020 s fanoušky!!!

AKTUÁLNĚ – 10 let TOUR v roce 2020

- Nové CD připravujeme v luxusním studiu Mercury, kde působí prestižní zvukový mistr a
náš hudební producent Roman „Masha“ Šandor (točili zde Karel Gott, dále Lucie Bílá, přední
čeští zpěváci a kapely)

- připravujeme výroční koncert 10 let s kapelou Komunál až situace dovolí

- partner kapely Rock Rádio (aktivní kampaně), dále TVrockparáda, Radio Fajn Rock Music,
v TVrockparádě 3. místo s písní Zlatá klec a 2. místo s písní 10 let (vysílána i na Óčku)

- nejzásadnější novinkou je pořízení a naprogramování naší nové a jak jsme sami
pojmenovali „Hogo Fogo“ pódiové scény - přesně na míru dělaná konstrukce
s profesionálním týmem, která zahrnuje množství LED světel, našich tří plachet, otočných
hlav, či barevných mlh, takže můžeme slíbit skvělou profesionální show s přesně
naprogramovanými světly a dějem ke každé písni

- aktivní účast na propagaci akcí a podpoře návštěvnosti, zejména facebook, soutěže pro
fanoušky, přiblížení kapely fanouškům

Epidemie Covid a zmrazení všech jarních kulturních akcí nás připravila o několik zajímavých
akcí, na které jsme se hodně těšili. Paradoxně vznikly skvělé nové akce a letní sezóna 2020
byla zcela zaplněna.
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Odkazy na YT

Odkaz horká novinka na 10 let https://www.youtube.com/watch?v=2XSf7uII1FE

Dále přidáváme odkazy na písničky, které u lidí mají největší ohlasy:

Discobrouci klip s velmi dobrou sledovaností
https://www.youtube.com/watch?v=96k4mUGQYeY

Pivní medvídci https://www.youtube.com/watch?v=8bJ92SxjXzY

Zlatá klec https://www.youtube.com/watch?v=0NChEtD8EE4

A mnoho dalšího…

Další videa najdete na našem Youtube kanále
https://www.youtube.com/septicpeople

FOTOGALERIE

Septic people Holýšov na fesťáku

https://www.youtube.com/watch?v=2XSf7uII1FE
https://www.youtube.com/watch?v=96k4mUGQYeY
https://www.youtube.com/watch?v=8bJ92SxjXzY
https://www.youtube.com/watch?v=0NChEtD8EE4
https://www.youtube.com/septicpeople
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Magmafest – fest mimo region

Koncerty 2020 vlastní akce SP plus support

Chlumčany 30.5.2020 150 lidí vlastní akce
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Podhájí 14.8.2020 200 lidí a Štěnovice

Tlumačov 700 lidí s Harlejem 1.8.

Klatovy vlastní odpolední akce přes 200 lidí 29.7.2020
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Bor u Tachova naše akce 11.7.2020 120 lidí

Staňkov 25.7.2020 380 lidí (pouť)
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Headliner na Žerofestu
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Headliner na US CARS

SP a fanoušci jiných kapel
Jako Support Dogy
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S Trautenberkem 2020

Support s Harlejem Holýšov 2020
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Křest 1 CD Ota Hereš 2013 před zdravotní pauzou

Co těmi fotkami chceme vlastně říct?
Myslíme to vážně a na našich koncertech je zachycena a vládne skvělá nálada a
energická show s úžasným, milým a pařícím publikem. Je to vždycky mejdan a

oslava, kdy se dobíjíme všichni navzájem a zato to stojí dělat.

Kromě různých soutěží, kteří jsme vkomponovali do koncertů rozdáváme náramky,
dárky, probíhá balónková párty při písni 10 let a ve finále za nejlepší tanec rozdáváme
při písni Pivní medvídci Haribo medvídky, který si fanoušci chytají a dávají do piva!
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Na novém CD opět bude hostovat Tomáš Hrbáček z Harleje

…a k vidění jsme občas i v TV a slyšet na rádiích

Kontaktujte nás:

Kapelník, booking:
Alex Fedorov | +420 724 664 074 | septicpeople@seznam.cz

Technické záležitosti:
Michal Gracík |+ 420 604 870 068 | gracik@seznam.cz

www.Septic.cz

bandzone.cz/septicpeople

www.facebook.com/septicpeople

www.youtube.com/user/septicpeople

Děkujeme za pozornost !!!

http://www.septic.cz
https://bandzone.cz/septicpeople
http://www.facebook.com/septicpeople
http://www.youtube.com/user/septicpeople

