
Home » Zprávy » You are reading »

Search …  Search

Facebook Like Box

Svět Dnes na Facebooku

0
Shares

Kam na Šumavě s dětmi – 10 nejlepších tipů

under Cestování

Jaký je rozdíl mezi olejem na dřevo a voskem?

under Bydlení

Jak na darování nemovitosti v roce 2020

under Ekonomika, Zprávy

Kam na dovolenou pod stan? Tipy na nejlepší místa

v Česku!

under Cestování, Tipy

Jaká úprava vousů je pro vás nejvhodnější?

under Móda a Styl, Muži

Paddleboarding se psem

under Cestování, Sport, Tipy

Náramek, který vám může zachránit život

under Tipy, Zdraví, Zprávy

Copyright ©2020. Svět Dnes

Zprávy Bydlení Móda a Styl Kultura Cestování Sport Rodina a vztahy Tipy Zdraví Vzdělání

Auto-moto

Zprávy Bydlení Móda a Styl Kultura Cestování Sport Rodina a vztahy Tipy Zdraví Vzdělání Auto-moto

« Špičkové materiály v cyklistice: Najdeme je i v

profesionálních jízdních kolech, přilbách a sedlech

Nejoblíbenější jsou u dětí stále papírové knih, popularita e-

knih však neustále roste »

0
Shares

Dne 29. ledna 2020 zazní na koncertě skupiny Prague Queen ve vyprodaném kongresovém sále ve Zlíně poprvé

živě píseň „Oh Freddie“, jež je poctou jednomu z největších zpěváků všech dob Freddiemu Mercurymu.

Autorem hudby je František Raba, mimo jiné baskytarista skupiny Prague Queen, text k písni napsal Peter

Freestone, který byl v posledních 12 letech Freddieho života jeho osobním přítelem a asistentem. Píseň nazpíval

Jaroslav Břeský, zpěvák skupiny Prague Queen, jehož vystoupení na o�ciální oslavě k nedožitým 70. narozeninám

Freddieho Mercuryho ve švýcarském Montreux sdílel na svém facebooku i kytarista skupiny Queen Brian May.

Kytarového partu se zhostil Stanislav Jelínek, legenda české kytary, a na bicí hrál Jiří Jirsa. Oba jsou členy skupiny

Prague Queen.

Klip k písni „Oh Freddie“ byl v roce 2018 představen také fanouškům skupiny Queen na o�ciální Queen

Convention v Londýně a je možné jej zhlédnout i na Youtube.
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Prague Queen zahrají ve Zlíně poprvé živě
píseň Oh Freddie
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