
К онцертът започна с  чешката 
група „Natural“, която подгря 

публиката за изпълнението на Д2. 
Те излязоха на сцената изпълнени 
с  весело настроение. Освен „жици-
те“ на електрическите китари, които 
отразяват новия имидж на бандата, 
слушателите успяха да чуят и някои 
от старите парчета като: „Две сле-
ди“, „Сто години“ и др. Репертоарът 
бе предимно изпълнен с  английски 
песни, но не отсъстваше и  българ-
ско звучене.

Идеята за концерта се ражда през 
миналата година, когато издателство 
„Музикус“ решава да започне да из-
дава българска версия на своето 
списание „Muzikus“. „Идеята за това 
беше на шефа ми – казва Иван Ива-
нов, автор в  списание „Музикус“. – 
Той ми постави за задача да проуча 
как стои въпросът с музикалните из-
дания, с дистрибуцията, печатници-
те и рекламата в България. И реши 
да опита.“ Първият брой на двуме-
сечника излиза през януари. По по-
вод основаването му, Издателството 
прави специална промоция на пъпа 
на София, в  клуб „Ейнджъл Харт“. 
На купона присъстват меломани, 
журналисти и  VIP-персони. Лее се 
чешка бира, гарнирана с  български 
мезета. Притегателните имена са 
„Д2“ и „Щурците“, партнира им чеш-
ката група „Natural“. Когато издател-
ство „Музикус“ пита членовете на 
„Д2“ как да се реваншира за участи-
ето им, те признават, че имат голяма 
мечта: да свирят на мегафестивала 
„Rock for People“, който се провеж-
да в Храдец Кралове. Издателството 

проверява условията и  „Д2“ започ-
ва да подготвя турне. Фестивалът 
се провежда на 100 километра от 
Прага, първото му издание е  през 
1999 и със своите 8 сцени и десетки 
хиляди посетители е  най-голямото 
събитие на открито в  Чехия. „Д2“ 
се представиха на една сцена със 
„Suicidal Tendencies“, „Tricky“, „The 
Prodigy“, „The Subways“, „Morcheeba“ 
и други.

Заедно участието в  „Rock for 
People“ групата участва и  във фес-
тивала „Basinfirefest“, който се про-
вежда в  Спалене Поржичи, близо 
до Пилзен, няколко дни по-рано – 
между 2 и  4 юли. На тазгодишното 
издание на фестивала гостуваха 80 
рок, метъл, ска и  пънк групи, сред 
които и легендата на блек метъла – 
„Venom“.

В  днешно време „Д2“ е  една от 
най-популярните и  слушани групи 
в България. Групата е създадена през 
1999 и първоначално вокал е Дичо, 
но през 2005 неговото място заема 
Деян и оттогава звученето на банда-
та се променя от поп на рок. Но това 
не пречи на феновете да изригват 
на всеки концерт. Дори напротив, 
Д2 печелят нови и  нови почитате-
ли. Надали има човек, който да не 
знае поне една тяхна песен. Първият 
албум, който групата създава съв-
местно с Дидо е „6“. Създаден е и 20 
минутен филм, който показва ра-
ботния процес и любопитни момен-
ти от престоя на „Д2“ в САЩ.

На концерта си в Прага „Д2“ по-
казаха защо всъщност са толкова 
обичани – бяха неуморни, а  освен 

с отношение към публиката и  чар, 
плениха и  с  изключителен талант 
и завладяващ ритъм.

След края на концерта, момчетата 
от „Д2“ с удоволствие раздадоха ав-
тографи на присъстващите и си на-
правиха по някоя снимка за спомен. 
На тръгване групата и  феновете си 
пожелаха отново да се видят на след-
ващия им концерт в Прага �.

НА 1 ЮНИ, „БАРАЧНИЦКА РИХТА“ БЕШЕ РАЗТЪРСЕНА ОТ КОНЦЕРТА НА 
Д2. РОКАДЖИИТЕ БЯХА ДОШЛИ ДА ПОЗАБАВЛЯВАТ БЪЛГАРИТЕ В ПРАГА, 
НО НЕ ЛИПСВАШЕ И ЧУЖДЕСТРАННА ПУБЛИКА, КОЯТО ОЦЕНИ ПО ДОС-
ТОЙНСТВО НАШИТЕ МОМЧЕТА. ОСНОВЕН ОРГАНИЗАТОР НА КОНЦЕРТА 
БЕШЕ ЧЕШКОТО МУЗИКАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО „МУЗИКУС“, СЪДЕЙСТВА ИМ 
БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ.

“

ЗАЦИЦИЯЯ.

Д2 забиват
в Прага
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