
Naujametiniai koncertai su Rondo, Smokie ir Suzi Quatro. 

 

Gruodžio 30 d. Šiauliuose vyks tradiciniai šventiniai koncertai, kviečiantys pasitikti 

Naujuosius metus su geriausia muzika! Šiemet scenoje publika matys net tris legendas – 

lietuviškosios scenos grandus „Rondo“, nemirtingus britus „Smokie“ ir amerikiečių glam roko karalienę 

Suzi Quatro su savo grupe. Atlikėjai, su kurių muzika užaugo jau daugiau nei kelios kartos, kurių hitus 

žino ir senas, ir jaunas, Lietuvoje žada surengti tikrą savo geriausių dainų fejerverką, skelbiantį Naujųjų 

metų pradžią! 

Rondo. 

Lietuviškos estrados grandai, kurių dainas dainuojame jau daugiau kaip 40 metų! Turbūt nerasime 

Lietuvoje nė vieno žmogaus, niekada negirdėjusio tokių „Rondo“ hitų kaip „Eglė mano sesė“, „Laukų 

gėlė“, „Pelenė“, „Palauk sustok“, „Rytas perone“, „Sudie Eliza“ ir kitų puikių kūrinių. Per savo karjerą 

grupė išleido 9 kompaktinius diskus, 4 vinilines plokšteles ir daugybę kartų buvo renkama 

populiariausia Lietuvos grupe. 

Smokie 

Susikūrę 1965 metais, „Smokie” į savo populiarumo viršūnę užkopė septintojo dešimtmečio pabaigoje. 

Tuomet jų dainas galima buvo išgirsti kiekvienoje šokių aikštelėje, o per daugiau kaip penkiasdešimt 

metų geras dešimtis jų kūrinių jau yra tapęs tikra klasika – „Don't Play Your Rock'N'Roll To Me”, „I 

Can't Stay Here Tonight”, „Needless and Pins”, „Mexican Girl”, „Oh Carol”, „What Can I Do”, jau 

nekalbant apie legendinę „Living Next Door To Alice“, kurios įrašų buvo parduota per 10 milijonų! 

 

Suzi Quatro 

Suzi Quatro, arba Susan Kay Quatro (toks tikrasis atlikėjos vardas) gimė 1950 m. Detroite (JAV), 

muzikų šeimoje. Nuo pat mažų dienų būsima žvaigždė mokėsi skambinti pianinu ir groti perkusija, tad 
pirmas viešas pasirodymas įvyko jos tėčio džiazo grupėje „The Art Quatro Trio“. Suzi tuomet buvo 

aštuoni metai ir ji grojo bongais.  

Per visą savo karjerą S. Quatro yra išleidusi 17 studijinių albumų ir pardavusi daugiau nei 55 
mln. jų kopijų. Ji yra ne tik muzikantė ir dainų kūrėja, bet ir aktorė bei poetė, išleidusi savo poezijos ir 

atsiminimų rinkinį „Through My Eyes“. Suzi Quatro yra viena pirmųjų silpnosios lyties atstovė roko 

muzikos istorijoje, kuri aplink save subūrė vyrų grupę. „Aš tapau pirmąja sėkminga moterimi rokenrole, 
kuri vadovavo vyrams ir rimtai grojo vienu iš instrumentų.  
 

Kelionės ir bilieto kaina: 40 Eur. 

 


