Bere Gratis împlineşte 15 ani
Astăzi, 20 septembrie 2013, este o zi plină de încărcătură specială pentru noi. Trupa Bere Gratis împlineşte
15 ani de activitate, 15 ani de când inimile noastre bat alături de cele ale fanilor.
Am pornit la drum în 1998 cu multă naivitate sinceră, cu avântul specific vârstei şi vremurilor, cu credința că
întreaga lume ni se aşterne la picioare. Cincisprezece ani mai târziu, după multe piese care s‐au aflat pe
buzele tuturor şi sute de concerte în toate cele patru zări, suntem mai maturi, dar mânați de aceeaşi
pasiune şi abnegație. Notorietatea nu ne‐a schimbat, iar respectul față de public şi‐a păstrat aceeaşi
însemnătate sacră.
La ceas de sărbătoare, formația Bere Gratis se pregăteşte să îşi întâlnească “ecoul” ‐ publicul, în turneul
aniversar “Bere Gratis 15 ani”.
Dacă nu ne‐ați mai văzut şi ascultat live de mult timp, vă aşteptăm împreună cu invitați speciali, pe 27
septembrie la Festivalul Sinaia Forever, pe 28 septembrie la Septemberfest, în Cluj‐Napoca şi pe 29
septembrie, la Târgu Mureş. Mai mult decât atât, revenim în Bucureşti în Garajul Europa FM, pe data de 2
octombrie. Aşa cum v‐am obişnuit la întâlnirile precedente din Garaj, concertul va fi unul intim, ca între
prieteni, cu invitați surpriză şi momente speciale.
Trupa Bere Gratis lucrează în aceste zile la o piesă nouă, veselă şi plină de optimism, care va fi lansată în
curând.

De aici, de pe scenă, se vede şi se aude foarte bine. Au trecut 15 ani, timp în care ați răspuns scrisorilor
noastre muzicale punând suflet şi emoție în fiecare cuvânt. Vrem să ne oglindim în ochii voştri cel puțin încă
15 ani de acum înainte. Vrem să vă regăsiți în versurile şi muzica noastră, aşa cum s‐a întâmplat până acum.
Nedespărțiți, pe acelaşi drum.
Mulțumim, dragă Ecoule!
Bere Gratis,
20 septembrie 2013
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