Trăieşte evoluŃia muzicii româneşti la URSUS Evolution
Bucureşti, 21 iunie 2011 - În această vară URSUS, cea mai bună bere românească, aduce pe
aceeaşi scenă cele mai tari nume din muzica românească într-o serie de patru evenimente
care vor aduce un sound fresh în zilele cu arşiŃă. Artiştii consacraŃi şi cele mai promiŃătoare
nume din muzica românească vor concerta pe aceeaşi scenă, în patru evenimente care indică
traseul evoluŃiei muzicii autohtone.
URSUS este aproape de noua generaŃie din muzica românească pentru a o susŃine în dorinŃa
de a performa. Pentru a-i ajuta să evolueze, la festival se întâlnesc atât formaŃii noi, cât şi
artişti consacraŃi. Doar cu ambiŃie URSUS a devenit dintr-un produs local brand national, iar
URSUS Evolution le va da ocazia noilor artişti să îşi urmeze visul, de a fi precum idolii lor,
alături de care se vor bucura de două seri de concerte pe aceeaşi scenă. Vom vedea
împreună evoluŃia noii generaŃii din muzica românească sub îndrumarea artiştilor
consacraŃi.
Într-o combinaŃie complexă, URSUS Evolution aduce pe aceeaşi scenă artişti care vor oferi
un sound eclectic format din hip-hop, rock, punk, ska, alternative şi electro-dance. Curentul
hip-hop va fi reprezentat de ParaziŃii, Puya, Guess Who şi Grasu XXL, o gaşcă nebună care
deŃine reŃeta pentru poza perfectă: mii de mâini în aer care îi acompaniază pe cele mai bune
flow-uri de hip-hop.
Iris, Cargo şi Zdob şi Zdub vor Ńine steagul sus pentru iubitorii rock-ului adevărat, pentru
cei care muzica înseamnă acorduri perfecte de chitară şi refrene cântante cot la cot cu cei mai
buni prieteni. Şuie Paparude, pionierii muzicii electronice din România, şi R.O.A. feat.
Junkyard ne vor arăta că ne place, place, place sufletul din aparat.
InspiraŃi din curentul punk din SUA, băieŃii de la E.M.I.L. ştiu că extratereştii merg iarna la
ski şi au de gând să arate tuturor iubitorilor muzicii de ce acordurile optimiste şi versurile la
mişto pot face dintr-o cântare un adevărat party.
URSUS Evolution este despre felul tău de a te simŃi bine alături de cei mai buni prieteni şi de
cea mai bună bere. Este festivalul tău, unde găseşti muzica preferată şi unde poŃi descoperi
noi genuri muzicale şi cei mai promiŃători artişti din România.
Vino la Cluj (25-26 iunie), Iaşi (9-10 iulie), Braşov (23-24 iulie) şi la Mamaia (12-13 august)
pentru cea mai tare experienŃă a verii, să vezi greii muzicii româneşti, dar şi cele mai
promiŃoare trupe într-un show care aduce pe aceeaşi scenă membrii cei mai reprezentativi ai
generaŃiilor muzicale.
Cei mai înfocaŃi fani ai artiştilor din line-up vor trăi o experienŃă unică. Opt dintre aceştia îşi
vor putea cunoaşte idolii îndeaproape în fiecare oraş care găzuideşte turneul URSUS
Evolution. Pentru a câştiga aceste premii, iubitorii muzicii trebuie să se filmeze în timp ce-şi
demonstrează ataşamentul faŃă de artiştii favoriŃi. De aici mai este doar un pas până la cea
mai tare experienŃă a sezonului cald. Petrece o vară întreagă alături de URSUS Evolution!

Cu ocazia acestui turneu, URSUS lansează şi o serie limitată de ambalaje, dedicate muzicii.
Turneul se bucură şi de un website special, unde informaŃiile despre formaŃii şi evenimente
vor fi actualizate constant: www.ursus.ro/evolution.
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Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători
de bere din România. Mărcile Ursus Breweries sunt: URSUS, Timişoreana, Ciucaş, Peroni
Nastro Azzurro, Grolsch, Azuga, Redd’s, Stejar, Pilsner Urquell

i Miller. SABMiller plc este

una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu participaŃii în societăŃi producătoare
de bere sau acorduri de distribuŃie pe 6 continente. Mărcile Grupului includ beri premium
internaŃionale, cum ar fi Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro şi Pilsner
Urquell, precum şi o gamă excepŃională de mărci locale cu poziŃii de lider, precum Aguila,
Castle, Miller Lite, Snow şi Tyskie. În afara SUA, SABMiller plc este, de asemenea, una
dintre cele mai mari companii din lume care îmbuteliază produse Coca-Cola. Mai multe
informaŃii despre Ursus Breweries găsiŃi pe www.ursus-breweries.ro.
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