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Scorpions - koncert w Tarnowie

29 lipca 2011
Niniejszy potwierdzamy, że jesteśmy zadowoleni
z dobrej organizacji koncertu w Tarnowie 1 lipca
2011 roku.
Wielkie podziękowania dla Ciebie i Twojego zespołu
pod względem opieki nad Zespołem, Managementem
i Ekipą Produkcji.
Pozdrawiam,
Peter Amend

Relacja z koncertu

Scorpions - koncert w Tarnowie

Godne pożegnanie legendy
To było największe wydarzenie kulturalne w historii Tarnowa i jeden z największych
koncertów tego roku w Polsce. 1 lipca na Stadionie Miejskim w Tarnowie z polską
publicznością żegnała się grupa Scorpions. Koncertu w ramach trasy pożegnalnej
słuchało i oglądało około 15.000 fanów legendy rocka.
Oficjalny bilet na koncert

Tarnów był gospodarzem ósmej wizyty legendarnej grupy
w Polsce. Wcześniejsze koncerty odbyły się w podkrakowskim
Pobiedniku Wielkim, Sopocie, Ostrowie Wielkopolskim, Gdańsku, Zabrzu i dwukrotnie w Warszawie. Niewykluczone jednak, że lipcowy koncert zapisze się w sposób szczególny w historii występów niemieckiego zespołu w kraju nad Wisłą. Warto bowiem podkreślić, że mógł to być „ostatni raz” Klausa Meine i jego kolegów w Polsce. Koncert w Tarnowie odbywał się
bowiem w ramach pożegnalnej trasy koncertowej, w którą grupa wyruszyła tuż po ogłoszeniu zakończenia muzycznej kariery. A Polskę i Małopolskę Scorpions z pewnością zapamietają na
długo. Należy bowiem przypomnieć, że w 2000 roku w czasie
Inwazji Mocy, która odbyła się na lotnisku w podkrakowskim
Pobiedniku Wielkim, muzycy legendy rocka zagrali największy koncert w historii zespołu, który jest jednocześnie do dziś
największym wydarzeniem muzycznym, jakie kiedykolwiek
odbyło się w Polsce.
W Tarnowie również było wyjątkowo. Scorpions pojawili się w na Stadionie Miejskim już kilka godzin przed koncertem. Wcześniej fanów rozgrzewała i na danie główne przygotowywała Kobranocka. Tuż po godzinie 21:00 rozpoczął się wielki koncert legendy rocka. Klaus Meine, Rudolf Schenker, Paweł Mąciwoda, James Kottak i Matthias Jabs przyjechali na
stadion pięcioma jednakowymi Mercedesami klasy S. Kiedy
wyszli na scenę, Tarnów oszalał i stał się natychmiast stolicą
światowej muzyki. Fanom Scorpions w doskonałej zabawie nie
przeszkodziły nawet opady deszczu. Rockowe brzmienie, połączone z nastrojowymi balladami nadało koncertowi na Stadionie Miejskim niepowtarzalny klimat – wyjątkowo było od
pierwszej do ostatniej nuty. W pamięci uczestników wydarzenia na długo pozostanie z pewnością widok rozświetlonego tysiącami telefonów komórkowych Stadionu Miejskiego w czasie utworu „Send Me An Angel”. - Apelowaliśmy o stworzenie
takiego klimatu przed koncertem i udało się. Dla takich chwil
warto organizować takie wydarzenia – mówili organizatorzy.

W polskiej stolicy ciepła, za którą uchodzi Tarnów, 1 lipca rzeczywiście było bardzo gorąco. Scorpions zaserwowali publiczności swoje największe przeboje. Nie mogło zabraknąć oczywiście
ballady „Wind of Change” czy uważanego za hymn zespołu „Rock
You Like a Hurricane”. Pojawiły się także utwory z najnowszej,
zbierającej doskonałe recenzje płyty „Sting In The Tail”. Ponad
dwugodzinny koncert był wielkim wydarzeniem. Na uwagę zasługiwał również doskonały kontakt Klausa Meine i jego kolegów z publicznością. Sprzyjał temu specjalny wybieg, którym
muzycy niemal w trakcie każdego utworu podążali w kierunku fanów. Dzięki temu Scorpions byli na wyciągnięcie ręki osób

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie sceny. Ta z kolei
robiła wrażenie. Zespół Scorpions wystąpił na największej scenie, jaka stawiana jest podczas koncertów w Polsce. Wiele emocji wzbudzał także „latający perkusista”. James Kottak poruszał
się bowiem w trakcie koncertu na specjalnej platformie, co bez
wątpienia stanowiło ciekawy efekt dla zgromadzonych fanów.
W ten sposób do historii przeszedł ósmy koncert Scorpions
w Polsce. Wiele wskazuje na to, że w Tarnowie muzyków niemieckiej grupy polscy fani mogli oglądać i słuchać po raz ostatni. Niewykluczone, że w ten sposób Tarnów zapisze się w historii Scorpions jako jedno ze szczególnych miejsc...

Oficjalny billboard koncertu

Trasa koncertowa
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Trasa koncertowa SCORPIONS 2011, czyli Tarnów wśród wielkich
Ilość mieszkańców w poszczególnych miastach (wg danych na www.wikipedia.org)
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Medialne komentarze przed koncertem:
„Koncert Scorpions określany jest jako największy
tarnowski koncert plenerowy, do jakiego doszło w
historii miasta”
Janusz Smoliński, Dziennik Polski, 29.06.2011

„Będzie to jeden z ostatnich występów zespołu „Scorpions”, który kończy karierę i jest
to jego ostatnia trasa koncertowa. Tarnów jest jedynym polskim miastem, które się na
niej znalazło , obok, m.in. Moskwy, Paryża czy Berlina.”
Barbara Jaworska, Dziennik Polski, 11.04.2011

„Pożegnalny koncert grupy Scorpions przyciąga fanów z całej Polski. Potwierdziły to zresztą już pierwsze dni sprzedaży biletów.”
Anna Germuga, Dziennik Polski, 11.05.2011
„Nigdy nie byłem fanem Scorpionsów, ale cieszę się, że zespół tego formatu zagra w Tarnowie. Bo nie trzeba ich słuchać, by ich szanować. Miliony płyt, niemal
pół wieku na scenie, tysiące koncertów – to mówi samo za siebie. […] Cieszę się
bo koncerty duży gwiazd na wschód od Krakowa to wciąż wielka rzadkość. Cieszę się, bo mam nadzieję, że to dopiero początek i jeszcze nie jeden zespół zagra
w Tarnowie. Czy to wieje koncertowy „Wind of Change”? Oby!”
Piotr Kopa, Szef oddziału Gazety Krakowskiej, 01.07.2011

„Mieszkańcy Tarnowa doczekali się prawdziwego muzycznego wydarzenia. Po zapowiedziach władz miejskich koncertu wielkiego formatu i miesiącach oczekiwania w niepewności, czy zapowiadany nieśmiało legendarny zespół wystąpi, okazuje się, że 1 lipca na stadionie w Mościcach można będzie posłuchać „Scorpionsów”. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to niezapomniane dla mieszkańców wydarzenie, na którym warto być, nawet, jeśli ktoś nie przepada za takim rodzajem
muzyki.”
Barbara Jaworska, Dziennik Polski, 15.04.2011

Medialne komentarze po koncercie:
„Koncert legendarnej grupy, będący jej pożegnaniem z polskimi fanami, spełnił oczekiwania najbardziej wybrednych miłośników rocka. Scorpionsi pokazali, że muzykom nie należy patrzeć w metryki, nawet mając „dziesiąt” lat są w stanie rozgrzać
publikę do czerwoności. I to nawet w tak niesprzyjających deszczowych okolicznościach. Na stadion w Mościcach przybyli fani grupy z najdalszych krańców Polski, ale lwią część stanowili mieszkańcy Tarnowa. W programie koncertu nie zabrakło
ani największych przebojów istniejącej od 46 lat grupy, ani utworów z ostatniej, bardzo dobrej zresztą, płyty. Dobrych wrażeń nie zepsuły nawet problemy techniczne spowodowane deszczem.”
Gazeta Tarnowska, fotoreportaż
„Niewątpliwym sukcesem, bo tak to należy nazwać, była strona organizacyjna przedsięwzięcia. Odpowiednie służby zapewniły stosowny ład i płynną komunikację. Oczywiście można było mówić, że nie było to takie trudne, bo w koncercie uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Z drugiej strony jednak nie zmienia to faktu, że całe wydarzenie – pod względem organizacyjnym i logistycznym - wypadło wzorowo”.
TEMI, 6 lipca 2011

Utwory, których
wysłuchała publiczność:
1.

Sting In The Tail

2.

Make It Real

3.

Bad Boys Running Wild

4.

The Zoo

5.

Coast To Coast

6.

Loving You Sunday Morning

7.

The Best Is Yet To Come

8.

Send Me An Angel

9.

Holiday

10. Raised on Rock
11. Tease Me Please Me
12. Dynamite
13. Kottak Attack
14. Blackout
15. Six String Sting
16. Big City Nights
17. Still Loving You
18. Wind Of Change
19. Rock You Like A Hurricane
20. When The Smoke Is Going Down

„To jedna z moich ulubionych kapel. Przyjechałem tu, bo
był to teoretycznie ich pożegnalny koncert. Setlista bardzo
mi się podobała, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony,
że były to numery z różnych albumów, a w tym z tego najnowszego. Szczególnie zapamiętam z tego koncertu występ Pawła Mąciwody, ale podobała mi się gra perkusisty,
może też dlatego, że grał na ruchomym podeście. Bardzo
też mi się podobało solo Klausa na vocaderze, który jest
tak rzadko używany.”
Łukasz, Wrocław – TEMI 6 lipca 2011
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Internetowe komentarze po koncercie:
Było bombowo :) tyle energii ze nawet
deszcz nie zdołał popsuc zabawy :D Byle
więcej takich koncertów w Polsce !
PinkAurochs

Było świetnie ;);)
zoffik

Nie chcę komentować ale nie mogę już czytać i słuchać pseudo
znawców. Scorpionsi jak inne zespoły które potrafią śpiewać i grać
nie zaśpiewali ani nie zagrali nigdy żadnej nutki z playbacku na koncercie !!! Koncert był extra mimo, że chwilami padało nawet nagłośnienie śpiewaliśmy z Klausem i był w siódmym niebie :)
KaHa
Ładnie zainaugurowaliście prezydencję Polski w UE!
Kama

Koncert był świetny! Co tam
pogoda?! A przy tej piosence publika miała niesamowity
ubaw :) Będzie co wspominać!
sucharek147

Było tak genialnie, że nie da się
tego opisać :D Również posiadaczka kostki, od Rudolfa ;-)
voodkah21

Ależ to był
koncert! najlepszy
w moim życiu!
Kasia

WHEN THE SMOKE is
going down nie spodziewałem sie tej piosenki maskra niesamowita piosenka niesamowity zespół ahhh mam nadzieje że przyjadą jeszcze
do Polski
beniovski

Super koncert . czekamy na więcej
takich w Tarnowie i chyba juz teraz
można powiedzieć że tak będzie :)
fred

Gwiazda boksu na koncercie
Dariusz Michalczewski – jeden z najsłynniejszych pięściarzy w historii światowego
boksu był gościem koncertu w Tarnowie. Występ zespołu Scorpions oglądał wraz
z całą swoją rodziną.
Michalczewski to mistrz świata federacji WBO, WBA czy IBF; wybitny bokser, który znakomity poziom prezentował przez wiele lat. W trakcie swojej zawodowej kariery dokonał niewiarygodnej sztuki. Przez 12 lat nie zszedł z ringu jako pokonany.
Prywatnie Dariusz Michalczewski
przyjaźni się z członkami legendarnej
niemieckiej grupy. Jego obecność na
tarnowskim koncercie była więc konsekwencją tej znajomości. W 2002 roku
popularny „Tygrys” wystąpił zresztą na
scenie z legendą rocka. Michalczewski
zagrał wtedy z Janem Borysewiczem,
śpiewając najpierw „Zawsze tam gdzie
ty”, utwór z repertuaru Lady Pank, a następnie „Rock You Like a Hurricane” razem ze Scorpions. To tylko potwierdza
bliskie relacje, jakie łączą boksera z muzykami Scorpions.
- To prawda. Cenię i podziwiam Scorpionsów. Lubię też słuchać tworzonej
przez nich muzyki. Z przyjemnością więc
po raz kolejny pojawiłem się na ich koncercie – wyjaśniał swój przyjazd do Tarnowa Dariusz Michalczewski.
Warto dodać, że pod koniec koncertu Michalczewski pojawił się na zapleczu sceny i w bezpośredni sposób towarzyszył niemieckim muzykom w trakcie
wykonywania przez nich bisów. Później
zaś udał się do Hotelu Radisson w Krakowie, gdzie w towarzystwie Klausa Meine oraz pozostałych członków grupy
zjadł kolację.

Fotoreportaż z koncertu
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Widownia koncertu
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Geograficzna sprzedaż biletów na koncert Scorpions
(klasyfikacja miast według liczby zakupionych biletów w punktach bezpośredniej sprzedaży – czołówka)

Szczecin
Białystok
Toruń
Włocławek

•

Poznań

Leszno

•

Warszawa

Łódź
Piotrków
Trybunalski

Radom

Wrocław

Skarżysko-Kamienna
Częstochowa

Rybnik
Jastrzębie Zdrój

Lublin

Kielce

Opole
Zabrze
Gliwice

•

Zamość

Chorzów
Busko-Zdrój
Czeladź
Sosnowiec Dąbrowa Górnicza
Katowice
Tychy Chrzanów
Rzeszów
Dębica
Kraków
Bochnia
Tarnów
Bielsko-Biała
Jasło Krosno
Nowy Sącz
Nowy Targ

•
•

•

•

•

•

Przemyśl

1. Tarnów
2. Kraków
3. Warszawa
4. Rzeszów
5. Nowy Sącz
6. Bochnia
7. Lublin
8. Wrocław
9. Katowice
10. Bielsko-Biała

4.948
1.762
576
544
286
234
216
194
188
174

11. Krosno

174

26. Zabrze

42

12. Łódź

146

27. Białystok

36

13. Dębica

136

Dąbrowa Górnicza

36

14. Jasło

122

Gliwice

36

15. Kielce

120

Jastrzębie Zdrój

36

16. Zamość

98

17. Radom

92

18. Przemyśl

84

19. Częstochowa

84

20. Poznań

80

31. Leszno

34

Piotrków Trybunalski 36
33. Rybnik

32

Skarżysko-Kamienna 32
35. Szczecin

30

21. Opole

74

Włocławek

30

22. Nowy Targ

68

37. Chrzanów

28

23. Tychy

60

38. Busko-Zdrój

24. Czeladź

58

Toruń

24

25. Sosnowie

44

Chorzów

24

24

Echa medialne koncertu
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Polskie media, które informowały o koncercie Scorpions w Tarnowie
(informacje przygotowane przez dziennikarzy – bez reklam)

Telewizje

Rozgłośnie radiowe

Prasa

Małopolska

Tarnów

Echa medialne koncertu - prasa
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Gazeta Krakowska - 11.04.2011

Gazeta Krakowska - 28.02.2011

Dziennik Polski - 1.03 .2011

Gazeta Krakowska - 4.03.2011
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Dziennik Polski - 11.04 .2011

Gazeta Krakowska - 13.04.2011

Echa medialne koncertu - prasa

Dziennik Polski - 14.04.2011

Gazeta Wyborcza - 11.04.2011

Echa medialne koncertu - prasa
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Gazeta Krakowska - 15.04.2011

Gazeta Krakowska - 09.05.2011
Gazeta Krakowska - 09.05.2011

Scorpions - koncert w Tarnowie
Gazeta Krakowska - 13.05.2011

Echa medialne koncertu - prasa

Gazeta Krakowska - 29.6.2011

Gazeta Krakowska - 28.6.2011

Echa medialne koncertu - prasa
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Dziennik Polski - 29.6.2011

Gazeta Krakowska - 28.6.2011

Dziennik Polski - 30.6.2011

Scorpions - koncert w Tarnowie
Gazeta Tarnowska - 01.07.2011

Echa medialne koncertu - prasa

Dziennik Polski 01.07.2011
Dziennik Gazeta Prawna - 01.07.2011

Gazeta Krakowska - 01.07.2011

Echa medialne koncertu - prasa
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Gazeta Krakowska
Men`s Health - 01.07.2011

Super Express - 01.07.2011

Echa medialne koncertu - prasa po koncercie
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Tygodnik Temi

Gazeta Krakowska

Gazeta Krakowska
Gazeta Krakowska

Promocja koncertu
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Promocja koncertu
Reklamy wielkoformatowe

Reklamy wielkoformatowe zostały umieszczone w: Krakowie i Katowicach. Były to reklamy o wymiarach 12 m x
4 m. Na każdej reklamie zostało umieszczone zdanie: „Na
koncert zapraszają: Miasto Tarnów oraz firma Prestige”.
Reklamy zawierały również logotyp miasta Torunia oraz
Tarnowskiego Centrum Kultury, a także logotypy sponsorów i patronów medialnych koncertu.
Ponadto reklama wielkoformatowa została umieszczona w centrum Tarnowa.
Reklamy wielkoformatowe były eksponowane w maju
i czerwcu 2011 roku.

Kraków - Wieliczka

Katowice – Pyrzowice

Promocja koncertu
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Billboardy i cityscrolle
Billboardy reklamujące koncert Roda Stewarta zostały umieszczone między innymi w: Tarnowie, Warszawie,
Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gliwicach, Bytomiu, Rzeszowie, Radomiu, Lublinie, Kielcach, Opolu, Częstochowie i Ostrowie Wielkopolskim. Były to zarówno billboardy
o powierzchni 12 jak i 18 metrów kwadratowych.
Ponadto w kampanii promocyjnej wykorzystane zostały cityscrolle.
Reklama koncertu na billboardach i cityscrollach realizowana była w kilku etapach. Po raz pierwszy billboardy
z reklamą koncertu pojawiły się już w kwietniu 2011 roku,
tuż po ogłoszeniu koncertu. Później, z różnym nasileniem,
billboardy i cityscrolle wywieszane były w maju i czerwcu.
Na każdym nośniku umieszczone były następujące rzeczy: napis „Na koncert zapraszają; Miasto Tarnów oraz firma Prestige” oraz logotypy miasta Tarnowa i Tarnowskiego Centrum Kultury, a także logotypy sponsorów i patronów medialnych koncertu.

Opole

Lublin

Lublin

Kraków

Kraków

Gliwice

Gliwice

Promocja koncertu

Plakaty
Plakaty reklamujące koncert zespołu Scorpions zostały
wywieszone w: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Radomiu, Lublinie oraz Tarnowie. Były to plakaty
w formacie B1. Akcja plakatowania prowadzona była przez
cały czerwiec. Na każdym plakacie pojawił się napis: „Na
koncert zapraszają: Miasto Tarnów oraz firma Prestige”.
Umieszczone zostały również logotypy Tarnowa oraz Tarnowskiego Centrum Kultury oraz logotypy sponsorów i patronów medialnych koncertu.

Scorpions - koncert w Tarnowie

Promocja koncertu
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Reklama na przystankach
autobusowych (citylighty)
Reklama koncertu zespołu Scorpions pojawiła się także na
przystankach autobusowych. Taka sytuacja miała miejsce w:
Chorzowie, Katowicach, Sosnowcu, Tychach, Wodzisławiu
Śląskim, Zabrzu, Krakowie i Lublinie. Kampania trwała od
1 do 30 czerwca. Przykłady obok.

Chorzów - Batorego

Katowice - Jankego

Sosnowiec - Małachowskiego

Tychy - Oświęcimska

Wodzisław Śl. - 26 marca

Zabrze - Dworzec Autobusowy

Kraków - Stoczniowców

Lublin - Fabryczna

Promocja koncertu
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Reklama w autobusach
komunikacji miejskiej
Reklama koncertu zespołu Sciorpions umieszczona została na jednym
z autobusów komunikacji miejskiej kursującym po Tarnowie. Pojazd w całości został obrendowany w symbolikę koncertową. Wyklejenie zostało zrealizowane w kwietniu. Autobus z reklamą koncertu jeździł do dnia koncertu.

Specjalne plakaty w Krakowie
Kompania Piwowarska jako partner koncertu zadbała o jego promocję.
W punktach sprzedaży piwa na terenie Krakowa pojawiło się 2.000 specjalnych plakatów zapraszających na to ważne muzyczne wydarzenie.

Kompania Piwowarska wyprodukowała własne plakaty
zapowiadające tarnowski koncert.

Autobus oklejony reklamą koncertu prezentował się efektownie
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Reklama na ekranach LED
Tarnowski koncert promowany był również przy pomocy ekranów ledowych. Specjalne spoty
reklamowe emitowane były na ekranach usytuowanych w: Krakowie, Katowicach oraz Tarnowie.

Reklama na wyższych uczelniach i lotnisku
Reklama koncertu Scorpions pojawiła się specjalnych ekranach umieszczonych na wyższych
uczelniach w: Krakowie, Łodzi i Lublinie. W tym przypadku akcja promocyjna prowadzona była
w terminie od 23 maja do 5 czerwca 2011 roku. Ponadto spoty reklamowe koncertu Scorpions emitowane były na ekranach ledowych, które znajdują się na lotnisku w Rzeszowie.

Newslettery Ticketpro
W trakcie kampanii promocyjnej dwukrotnie zostały wysłane newslettery do bazy 40.000 klientów
Ticketpro (firma sprzedająca bilety).

Koncertowe witacze
W związku z koncertem na rogatkach Tarnowa ustawione zostały specjalne „witacze”. Reklamy zlokalizowane od strony wjazdu z Krakowa i Kielc przyciągały uwagę podróżnych poruszających się między innymi po obwodnicy Tarnowa.

Filmy na YouTube
Na stronie YouTube umieszczony zostało ponad 200 filmików prezentujących koncert zespołu Scorpions w Tarnowie. W ciągu pierwszego miesiąca po koncercie zostały one wyświetlone kilkanaście tysięcy razy. Tym samym Tarnów miał permanentną promocję na jednym z najpopularniejszych portali.

Newsletter Ticketpro informował o planowanym
koncercie grupy Scorpions w Tarnowie
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Koncert Scorpions na Facebooku Reklama w sieci bankomatów
Działania promocyjne w związku z koncertem Scorpions były
również prowadzone na szeroką skalę przy wykorzystaniu
portalu społecznościowego Facebook. Promocja odbywała się
poprzez oficjalne profile firmy Prestige MJM, które liczą łącznie
ponad 3000 osób. Każdego dnia na profilu koncertowym fani
Scorpions mogli toczyć dyskusje na temat występu niemieckiej
grupy w Tarnowie, otrzymywali informacje od organizatorów
i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Warto również podkreślić,
że koncert był promowany na portalu Facebook za pomocą profili
partnerów koncertu. O szczegółach związanych z wydarzeniem
informowały oficjalne profile: koncert.pl, Magazyn Audio czy
koncertomania.pl.

Reklama koncertu pojawiła się w sieci bankomatów eCard. W tym
przypadku kampania promocyjna była realizowana w okresie od
1 do 30 czerwca 2011 roku.

Ulotki promujące koncert
Wydrukowanych zostało 6.000 ulotek, które w większości trafiły do sieci salonów Empik, Media Markt i Saturn na terenie całego kraju. Tam rozkładane były przy kasach oraz w działach sprzedaży biletów oraz płyt.

Przy pomocy ulotek koncert był reklamowany głównie w sieci salonów Empik

Reklama w programach żużlowych
Reklama koncertu umieszczana była w programach zawodów
żużlowych rozgrywanych na stadionie w Tarnowie. Były to zawody w ramach Speedway Ekstraligi o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Reklama miała wielkość jednej strony.
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Oficjalna strona internetowa
koncertu Scorpions
Koncert zespołu Scorpions miał swoją oficjalną stronę. Pod adresem
www.scorpions.com.pl można było odnaleźć wszystkie informacje
dotyczące jedynego w 2011 roku występu niemieckiej grupy w Polsce.
Na stronie było można między innymi przeczytać o przygotowaniach
do tego wyjątkowego wydarzenia. Zamieszczona była również biografia
zespołu. Szczegółowo opisane zostało też miejsce koncertu. Każdy zainteresowany mógł przekonać się o walorach Tarnowa. Oczywiście na stronie nie mogło zabraknąć informacji o tym w jaki sposób można kupować
bilety na koncert. Ponadto umieszczono tam dział „Media o koncercie” ,
w którym można było odnaleźć wybrane publikacje prasowe i internetowe dotyczące występu zespołu Scorpions w Tarnowie. Z kolei w zakładce partnerzy scharakteryzowani byli zarówno sponsorzy koncertu jak
i patroni medialni wydarzenia oraz pozostałe firmy i instytucje współpracujące przy organizacji imprezy.

Podsumowanie funkcjonowania strony
24.109
38

– tylu użytkowników Internetu odwiedziło stronę koncertu Scorpions w Tarnowie podczas jej funkcjonowania
– mieszkańcy tylu państw świata zaglądali na stronę koncertu zespołu Scorpions w Tarnowie

Czołówka klasyfikacji państw
według liczby odwiedzin:

Czołówka klasyfikacji miast na świecie
według liczby odwiedzin:

Czołówka klasyfikacji miast w Polsce
według liczby odwiedzin:

1.

Polska

23190

1.

Inglostadt (Niemcy)

85

7.

Chicago (USA)

15

1.

Tarnów

5447

2.

Niemcy

251

2.

Ostrava (Czechy)

32

8.

Mannheim (Niemcy)

12

2.

Kraków

3964

3.

Wielka Brytania

86

3.

Hockenheim (Niemcy) 27

9.

Dublin (Irlandia)

11

3.

Warszawa

2433

4.

Czechy

84

4.

Kaliningrad (Rosja)

20

10. Brno (Czechy)

11

4.

Rzeszów

1110

5.

USA

79

5.

Londyn (W. Brytania)

19

11. Kensington (W. Brytania)

11

5.

Katowice

861

6.

Berlin (Niemcy)

15

Na stronie największym zainteresowaniem cieszył się dział: MIEJSCE KONCERTU. W tym przypadku zanotowano aż 14.565 odsłon.
Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął dział: BILETY – 13.900 odsłon.
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Reklama telewizyjna
Reklama koncertu zespołu Scorpions została wyemitowana
na antenie 4 stacji telewizyjnych. Były to: TV PULS, TVP
Kraków, TVP Rzeszów oraz TVM Małopolska.

Reklama radiowa
Spoty reklamujące koncert zespołu Scorpions emitowane były na antenie 3 rozgłośni radiowych. Były to: RMF
FM, Radio Kraków oraz RDN Małopolska.
Radio RMF FM jako patron medialny koncertu przygotowało specjalny program poświęcony zespołowi Scorpions. Weekend z zespołem Scorpions został wyemitowany w dniach 21 – 22 maja (program emitowany był w częściach przez całą sobotę i niedzielę). W jego trakcie można
było usłyszeć fragmenty wywiadu z Klausem Meine oraz
Rudolfem Schenkerem. Słuchacze byli również informowani o wielu szczegółach organizacyjno – artystycznych
dotyczących tarnowskiego koncertu. Była to doskonała promocja miasta. Można bowiem stwierdzić, ze przez
dwa dni Tarnów był wszech obecny na antenie największej polskiej rozgłośni.
Bardzo rozbudowane działania promocyjne prowadziło
też Radio RDN Małopolska. Na antenie tej rozgłośni o koncercie Scorpions w Tarnowie mówiono w trakcie programów: Fonograf, Lista przebojów Radia RDN Małopolska,
Radio Relaks, a także Retrowtorek. Z kolei w tygodniu poprzedzającym koncert codziennie emitowany był specjalny blok informacyjny poświęcony koncertowi, a także organizowane były konkursy biletowe pod hasłem: „Ostatnia szansa”.

Liczba wyemitowanych
spotów telewizyjnych

Liczba wyemitowanych
spotów radiowych
56

53

10

15

100

16

100
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Reklama prasowa
Reklamy koncertu zespołu Scorpions ukazały się w sumie na łamach 10 tytułów.

Specjalny dodatek
poświęcony koncertowi
Dodatek koncertowy do „Gazety Krakowskiej” ukazał się
na trzy dni przed imprezą. Liczył cztery strony. Oprócz praktycznych informacji na temat objazdów i parkingów oraz sposobu organizacji stadionu w dniu koncertu można było w nim
odnaleźć także: wypowiedzi gwiazd polskiej estrady na temat twórczości Scorpions, biografię zespołu oraz ciekawostki dotyczące niemieckiej grupy.

„Gazeta Krakowska” w efektowny sposób zaprosiła swoich czytelników na koncert
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Reklama w Internecie – reklama na portalu Interia.pl
Formy reklamy:
- przygotowanie specjalnej strony internetowej w serwisie AKCJE promującej KONCERT
- hosting przygotowanej strony specjalnej w serwisie AKCJE pod adresem http://akcje.interia.pl/m/scorpions_koncert/
- emisja billboardu reklamującego koncert w milionowych odsłonach
- emisja naviboxu reklamującego koncert w milionowych odsłonach
Ponadto współpraca redakcyjna polegająca na zamieszczaniu materiałów prasowych dotyczących koncertu dostarczonych przez organizatora.

Przykładowe reklamy koncertu Scorpions, które pojawiały się na stronie Interia.pl
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Reklama w Internecie
Koncert Scorpions był również reklamowanych na następujących portalach internetowych:

Między innymi: publikacja baneru
ﬂash o wymiarach 750 x 100 pikseli,
umieszczenie informacji o koncercie
w zakładkach: koncert.pl poleca, mega
imprezy, nasze patronaty, rotacyjny baner
reklamowy pod topem o wymiarach
300 x 250 pikseli, publikacja informacji
o imprezie w kalendarzu imprez oraz na
serwisach społecznościowych, organizacja
konkursu, w którym użytkownicy portalu
mogli wygrać wejściówki na koncert.

Między innymi: bloczek 168x70 w całym
serwisie miastomuzyki (4 tygodnie),
baner 468x60 w playerze stacji rock,
bloczek 510x100 na podstronach
stacji RMF Hard n Heavy, informacja
w zakładce koncerty, zwiększenie rotacji
utworów Scorpions w stacji Hard n Heavy

Tak prezentowała się reklama koncertu na stronach: e-Kuriera Dąbrowskiego
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Trzy konferencje prasowe
W związku z organizacją koncertu zespołu Scorpions w Tarnowie zostały zorganizowane trzy konferencje prasowe.
Pierwsza z konferencji odbyła się w Tarnowie w dniu 8 kwietnia 2011 roku. W jej trakcie ogłoszony został tarnowski koncert.
Wyjątkowy charakter miała druga konferencja prasowa. Została zorganizowana na początku maja w jednym z hoteli w Hannowerze (Niemcy). Wzięli w niej udział dwaj najważniejsi członkowie zespołu Scorpions – wokalista Klaus Meine oraz gitarzysta Rudolf Schenker. Członkowie grupy Scorpions odpowiadali na pytania dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych,
którzy do Hannoweru dowiezieni zostali specjalnym busem.

Przy okazji kwietniowej konferencji w Tarnowie dziennikarze otrzymali cenne materiały związane z koncertem nagrane na specjalnych płytach.

W konferencji wziął również udział przedstawiciel Urzędu Miasta w Tarnowie – Marcin Sobczyk. Szef tarnowskiej kultury oficjalnie zaprosił do Tarnowa członków zespołu Scorpions. Marcin Sobczyk wręczył również muzykom prezenty nawiązujące
do tarnowskiej tradycji i kultury.
Ostatnia z konferencji odbyła się na kilka dni przed koncertem. Została przygotowana w jednym z pomieszczeń Stadionu Miejskiego. W konferencji uczestniczył między innymi prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Po konferencji dziennikarze
mieli okazję do obejrzenia postępu prac związanych z przygotowaniem sceny na koncert.

Przedstawiciele mediów ogólnopolskich i lokalnych wraz z organizatorami w Hannowerze

Podczas konferencji prasowej w Hannowerze na pytania dziennikarzy odpowiadali: Klaus Meine i Rudolf Schenker

Wizualizacje sponsorów i patronów medialnych koncertu

Wizualizacje sponsorów
oraz patronów medialnych
w dniu koncertu
na stadionie i w jego okolicy
Na stadionie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie w dniu koncertu eksponowani byli sponsorzy oraz patroni medialni koncertu. Ich reklamy przede wszystkim pokazywane były na gigantycznych ekranach umieszczonych na scenie. Ponadto banery z reklamami rozlokowane zostały na całym stadionie. Z kolei balony oraz parasole stanęły na zewnątrz stadionu. Tam też pojawiły się stanowiska promocyjne wybranych partnerów koncertu.
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Okolicznościowe wydawnictwo
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Wydawnictwo
cenną pamiątką

Scorpions w Tarnowie

12 Najbardziej nietypowy koncert Scorpions

Klaus Meine
• Ur. 25 maja 1948 w Hanowerze

yobraź sobie, że szykujesz się
na kolejne dobre show i nagle okazuje się, że twoja publiczność
jest… naga – odpowiedział wokalista
Scorpions, Klaus Meine na pytanie,
jak wyobraża sobie najbardziej nietypowy koncert. Jak się później okazało,
w przypadku zespołu Scorpions nie
jest to tylko wyobrażenie, ale fakt,
który w ponad 40 – letniej historii
legendarnej grupy rzeczywiście miał
miejsce.
Pytany o to wydarzenie serdeczny
przyjaciel Klausa Meine i gitarzysta
Scorpions Rudolf Schenker natychmiast eksplodował śmiechem, mówiąc
tylko: - Rzeczywiście tak było, ale ja
nie potrafię tego opowiedzieć. Klaus?
– powiedział Schenker spoglądając
w kierunku siedzącego obok kolegi.
– Co ja mogę powiedzieć? Tak, to
prawda. Taki koncert rzeczywiście
miał miejsce. Zawsze opowiadam
o tym wydarzeniu, kiedy ktokolwiek
pyta mnie o najzabawniejszy i zarazem najbardziej nietypowy moment
naszej kariery. Nie traktujemy tego
jako najbardziej spektakularnego
wydarzenia w naszej historii, ale
na pewno można je uznać za najzabawniejsze – tłumaczy Klaus Meine.
Wydarzenie miało miejsce na
obrzeżach Chicago. Sam występ zespołu miał standardowy przebieg,
jednak jego okoliczności wywołały
u muzyków Scorpions dużo śmiechu.
Wszystko z powodu … nietypowej
publiczności. – Wystąpiliśmy na zaproszenie jednej ze stacji radiowych.
Podróżowaliśmy na to wydarzenie
naszym specjalnym autobusem, który wykorzystujemy w czasie tras
koncertowych. Pamiętam, że kiedy
przyjechaliśmy na miejsce koncertu

Z okazji koncertu zespołu Scorpions w Tarnowie opublikowane zostało okolicznościowe wydawnictwo. Składało się z 28 stron. Całość wydana została na papierze
kredowym w formacie A4. Folder zawierał wiele interesujących informacji na temat tarnowskiego koncertu.
W wydawnictwie przedstawiona została biografia zespołu Scorpions oraz wiele różnych statystyk dotyczących tej
legendarnej grupy.
Ponadto autorzy opracowania scharakteryzowali tegoroczną trasę koncertową niemieckiego zespołu oraz przypomnieli poprzednie występy Scorpions w naszym kraju. Nie zabrakło też miejsca na prezentację Kobranocki,
której występ poprzedził koncert zagranicznej gwiazdy.
W wydawnictwie w sposób szczegółowy omówione zostały też zalety Tarnowa. W folderze znalazły się również
reklamy sponsorów i patronów medialnych koncertu.

• Grał również w zespołach:
Copernicus, Mushrooms, Shamrocks.
W 2006 roku piosenkarz został
sklasyfikowany na 22. miejscu
listy 100 najlepszych metalowych
wokalistów wszech czasów wg Hit
Parader[2].
• Ma żonę Gabi oraz syna Christiana
(urodzonego w 1985 roku).

było bardzo wcześnie. Wysiedliśmy
z autobusu i nagle okazało się, że
wszyscy wokół nas są nadzy. Chwilę
później przekonaliśmy się, że w tym
miejscu ma się odbyć nasz kolejny
koncert. To była po prostu plaża
nudystów. Byliśmy tam jedynymi
ubranymi ludźmi. Zaśpiewaliśmy
oczywiście kilka piosenek. W trakcie koncertu bawiliśmy się zresztą
bardzo dobrze. Niemniej jednak to
wydarzenie zapisało się w naszej
historii jako bardzo zabawne – tłumaczył Klaus Meine.
Wokalista Scorpions wraz z Rudolfem Schenkerem podkreślali, że to
wydarzenie zapamiętają bez wątpienia do końca życia. W trakcie ponad
40 – letniej historii zespołu zabawnych momentów było znacznie więcej,
ale tym najbardziej jaskrawym jest
chyba wspomniana historia z okolic
Chicago. Odczucia, które towarzyszyły nie tylko wokaliście i gitarzyście
Scorpions, ale całemu zespołowi, były
z całą pewnością bardzo nietypowe.
Tak czy inaczej, koncert przeszedł do
historii, zapisując się w niej w sposób
szczególny, czego zapewne nikt w drodze na to show się w ogóle nie spodziewał. Scorpions w trakcie swojej
kariery odwiedzili niemal wszystkie
– często bardzo nietypowe i egzotyczne - miejsca, do których dociera
muzyka rockowa. Dzięki wysiłkom
swojego managementu koncertowali
między innymi w Amazonii czy Mongolii. Dość długo musieli czekać na
pierwszy występ w Australii, jednak
i takie wydarzenie w końcu stało się
faktem i przeszło do historii jako kolejny wielki koncert.
Jarosław Galewski

Rudolf Schenker
• Ur. 31 sierpnia 1948 w Hanowerze
• Niemiecki gitarzysta, założyciel
rockowego zespołu Scorpions.
• Ma żonę Margret i syna Marcela.
Interesuje się filozofią indyjską. Jest
starszym bratem Michaela Schenkera
(ex-UFO, Michael Schenker Group).
Podobnie jak on grywa głównie
na gitarach „Flying V” firmy Gibson
oraz Dean, która wypuściła na rynek
model z podobiznami obu braci
(Schenker Brothers V).

Klaus Meine i Rudolf Schenker
jakich nie znacie
Rodzina i przyjaciele
Jeszcze dziesięć czy piętnaście lat
temu można było nas znaleźć w hanowerskich dyskotekach. Ostatnio
pracowaliśmy bardzo wiele w studio
przy „Sting In The Tail”. Powroty
z trasy to doskonały moment, żeby
wypełnić swoją rolę wobec rodziny
czy przyjaciół, a także chwila spokoju. Warto wtedy wyjść na dobry
obiad z rodziną czy przyjaciółmi,
których nie widziałeś bardzo długo
(Klaus Meine).
Szybka jazda samochodem
W Niemczech w zasadzie nie ma
ograniczeń prędkości na autostradach. Wtedy czujemy się jak w trakcie
grania „Rock You Like a Hurricane”.
Zwłaszcza teraz, kiedy pogoda jest
tak wspaniała. Powiem szczerze, że

Scorpions to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii światowego rocka. Mający na swoim koncie niezliczone przeboje oraz miliony sprzedanych płyt. Zespół, który zmieniając muzykę niejako przy okazji – poprzez swoją
twórczość - uczestniczył również w zmienianiu świata.
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Magia
Tarnowa
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często że mnie do tego namawiają.
Znajomi regularnie mówią mi, zobacz jaka fantastyczna pogoda, a ja
niestety na ogół odpowiadam, że nie
mam czasu. Lubię szybką przejażdżkę, w trakcie której mogę popatrzeć
na słońce i się chwilę zrelaksować.
(Rudolf Schenker).
Dobra forma to podstawa
Kiedy jest więcej czasu, nie ma
trasy, najchętniej wybieram się do
siłowni. Staram się to robić regularnie – dwa, trzy razy w tygodniu.
Warto dbać o formę, która przydaje się później w trakcie rockowych
koncertów na całym świecie. (Klaus
Meine).
Pierwsze pieniądze
W latach sześćdziesiąt ych.
Pamiętam, że zadzwonił kum-

pel z innej hanowerskiej kapeli
i powiedział, że szukają wokalisty.
Klub znajdował się na obrzeżach
Hanoweru. Pomogłem i zarobiłem.
To było chyba około 80 marek. To
była pierwsza kasa, którą zarobiłem
jako muzyk. Pamiętam to doskonale.
(Klaus Meine).
Zupełnie inaczej niż Klaus. Pracowałem na budowie. Śmiało mogę powiedzieć, że przyczyniłem się do powstania jakiegoś budynku. A tak poważnie,
to głównie nosiłem jakieś kamienie.
Robiłem to w trakcie wakacji i przyświecał mi w zasadzie tylko jeden
cel. Potrzebował pieniędzy na sprzęt,
ponieważ bardzo chciałem na poważnie zająć się rock and rollem.
Wybrałem taką drogę i nie żałuję.
(Rudolf Schenker).

Wokalista Klaus Meine i gitarzysta Rudolf Schenker – bez
tej dwójki trudno wyobrazić
sobie legendarną grupę Scorpions, która przez ponad 40
lat zadziwia fanów rocka na
całym świecie. Na co dzień to
ludzie o ciekawych zainteresowaniach. Co robią, kiedy
nie nagrywają utworów i nie
odwiedzają kolejnych miast
podczas koncertów?
Najczęściej na lotnisku
Teraz rozmawiamy niedaleko lotniska w Hanowerze. Tu można nas spotkać najczęściej. To nasza baza, stąd
często wylatujemy i tu najczęściej
lądujemy. Jeżeli któryś z waszych
znajomych przyjedzie do Hanoweru,
żeby zobaczyć Scorpions, niech szuka
w okolicach lotniska. (Klaus Meine).

Scorpions w Tarnowie
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Michaela Schenkera oraz powołanie do
wojska Rudolfa Schenkera. Jednak ten
drugi, po zakończeniu służby, reaktywował Scorpions w nowym składzie Klaus Meine, Rudolf Schenker, Uli Jon
Roth, Rudy Lenners, Francis Buchholz.
Po ukazaniu się drugiej płyty „Fly
to the Rainbow” (1974) współpracę ze
Scorpions rozpoczął producent Dieter
Dierks, pod którego okiem zespół stopniowo ewoluował tworząc utwory z gatunku klasycznego hard rocka i heavy
metalu, tworzył także utwory oceniane
dziś, jako zalążki power metalu (np:

w Tarnowie

• W większości utworów zespołu gra
partię gitary rytmicznej, jednak to
on zagrał solo w „Wind of Change”,
„Still Loving You”, „Big City Nights”,
„Under the same sun” i „Through My
Eyes”. Jest głównym kompozytorem
zespołu.

8 Biograﬁa zespołu Scorpions

espół Scorpions został założony w 1965 roku w Hannowerze.
Jeszcze przed nagraniem pierwszego
albumu do gitarzysty Rudolfa Schenkera, dołączył wokalista Klaus Meine
– obaj do dziś stanowią trzon grupy.
Zresztą, co ciekawe, obaj urodzili się
w tym samym 1948 roku.
Debiutancka płyta „Lonesome Crow”
nagrana w 1972 roku wpisywała się
w nurt rocka progresywnego. Po jej
wydaniu oraz odbyciu trasy koncertowej
zespół rozpadł się. Powodów była kilka.
Między innymi - odejście do grupy UFO

1 lipca 2011 • Stadion Miejski

• Wokalista i autor tekstów zespołu
rockowego Scorpions.

Zespół Scorpions każdego roku podróżuje po
całym świecie i gra koncerty w najróżniejszych
zakątkach naszego globu. Każdy z nich na swój
sposób jest oczywiście wyjątkowy, jednak niektóre potrafią utkwić w pamięci w sposób szczególny. Tak było w przypadku koncertu, który
legenda rocka zagrała na obrzeżach Chicago…

W

2
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Nago
na obrzeżach
Chicago!

„He’s a Woman - She’s A Man”).
W 1979 roku Scorpions w składzie
z Matthiasem Jabsem oraz Michaelem
Schenkerem nagrał płytę „Lovedrive”
(1979). Płyta ta, dość różnorodna stylistycznie (m.in. metalowe utwory, np.
„Another Piece of Meat”, ballady np.
„Holiday” i „Always Somewhere” czy
instrumentalny „Coast to Coast”) została wysoko oceniona przez krytyków
i publiczność. Zaliczana jest dziś do
najlepszych płyt zespołu obok nagranej
później płyty „Blackout” (1982) z utworami „Dynamite” i „When the Smoke

is Going Down”, a także płyty „Love at
First Sting” (1984) ze „Still Loving You”
i „Rock You Like a Hurricane”.
- Z piosenką Still Loving You była
ciekawa historia. Utwór ten odniósł
wielki sukces we Francji. W 1985 roku
sprzedało się tam 1,7 miliona kopii tej
płyty. Od tamtej pory mówiło się, że
Scorpions miał znaczny wpływ na
przyrost naturalny w kraju nad Loarą.
Kiedyś to sprawdzałem i rzeczywiście
w tamtym roku urodziło się więcej
dzieci. Podobno jednej dziewczynie
nadano nawet imię Sly, co było skróconą formą od tytułu ballady, o której
mowa – wspominał po latach na łamach
miesięcznika „Metal Hammer” Klaus
Meine.
W 1980 roku Scorpions przeżywali
kryzys. Stało się to za sprawą Klausa Meine, który zaczął mieć problemy z gardłem. Niemiecki wokalista
przeszedł operację strun głosowych.
Wydawało się, że będzie miał kłopot
z powrotem do wielkiego śpiewania.
- Nie ukrywam, że wówczas na chwilę się załamałem. Udało mi się wyjść
z tej sytuacji obronną ręką tylko dzięki
wsparciu rodziny i przyjaciół. Jednym
z tych, który bardzo mi wtedy pomógł
był Rudolf Schenker – mówił w jednym
z wywiadów Klaus Meine.
Po ukazaniu się wymienionych powyżej płyt, koncertowaniu, w tym na
terenie USA razem z m.in. zaprzyjaźnioną grupą AC/DC, nastąpił wzrost
popularności Scorpions, rozpoczął
się okres udanych tras koncertowych
i występów na wielkich festiwalach rockowych, między innymi: Rock in Rio
(1985) z Ozzym Osbourne’em, AC/DC,
Iron Maiden oraz na Monsters of Rock
wraz z Metallicą, Van Halen, Dokken
i Kingdom Come.
W 1989 roku wraz z innymi wykonawcami (Motley Crue, Cinderella, Bon
Jovi, Ozzy Osbourne) grupa Scorpions
wystąpiła na Moscow Music Peace Festiwal.
Na początku lat dziewięćdziesiątych
zespół postanowił o stworzeniu brzmienia mniej wygładzonego, wręcz garażowego i takie też posiada kolejna płyta
„Crazy World” (1990), która stała się
największym komercyjnym sukcesem
zespołu w historii. Stało się tak głównie dzięki melodyjnej balladzie „Wind
of Change” z tekstem odnoszącym się
do przemian ustrojowych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Utwór stał się
przebojem w wielu krajach.
W 1990 roku zespół wziął udział
w koncercie i spektaklu Rogera Watersa
na cześć historycznego wydarzenia upadku muru berlińskiego.
Kolejne wydawnictwa studyjne Scorpions to eksperymenty, m.in. próba
stworzenia melodyjnej płyty pop rockowej („Pure Instinct” – 1996), a tak-
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że płyty z zastosowaniem dźwięków
elektronicznych („Eye II Eye” – 1999).
Oba albumy nie osiągnęły sukcesu komercyjnego, nie znalazły także uznania
u fanów zespołu i u recenzentów.
Dobre recenzje towarzyszyły ukazaniu się albumów, na których znalazły
się głównie nowe wersje kompozycji
z lat osiemdziesiątych, wykonywanych z orkiestrą symfoniczną Berliner
Philharmoniker – „Moment of Glory”
(2000), oraz koncertowej płyty „bez
prądu” (2001) – „Acoustica”. Oba wydawnictwa powstały dzięki pomocy
Christiana Kolonovitsa - austriackiego
kompozytora i dyrygenta.
Również album „Unbreakable” z nowymi utworami z 2004 roku mimo
pewnych niedoskonałości uzyskał pozytywne recenzje. Utwory typu „New
Generation”, „Blood Too Hot” czy „Through My Eyes” nawiązują do charakterystycznego dla Scorpions stylu z okresu
ich największej popularności.
W czasie nagrywania tej płyty do
zespołu dołączył nowy basista - Paweł
Mąciwoda, dotychczasowy postanowił
zająć się nagrywaniem muzyki filmowej
w USA.
W 2006 roku - wraz z gośćmi - byłymi
członkami zespołu Scorpions - Ulim
Rothem, Michaelem Schenkerem oraz
Hermanem Rarebellem, grupa wystąpiła na festiwalu Wacken Open Air. Zapis
koncertu ukazał się na DVD.
14 maja 2007 roku ukazał się album
– „Humanity - Hour 1”. Był to pierwszy
album koncepcyjny w historii zespołu. Duży wpływ na styl muzyczny miał
producent Desmond Child. Muzyka
zawarta na tym albumie jest dość różnorodna stylistycznie. Znajdują się tam
utwory nawiązujące do heavy metalu,
hard rocka, pop rocka, popu, a także
do nu metalu.
24 stycznia 2010 roku na swojej
oficjalnej stronie internetowej zespół
podziękował wszystkim fanom za
wsparcie i ogłosił zakończenie kariery.
Ma to nastąpić po kilkuletniej trasie
koncertowej promującej płytę „Sting
in The Tail”. Ostatni album, zgodnie
z zapowiedziami, jest nawiązaniem do
twórczości zespołu z lat osiemdziesiątych, ale z nowym brzmieniem. Zauważają to recenzenci i słuchacze, większość
z nich ocenia album bardzo wysoko.
- Większość materiału nagraliśmy
w naszym studio w Hannowerze.
Współpracowaliśmy ze szwedzkim
producentem Mikaelem „Nord” Anderssonem i Martinem Hansenem. Część
perkusji była nagrywana w Szwecji.
Tam też jeździłem dogrywać wokale.
W tym miejscu muszę jeszcze raz pochwalić naszych szwedzkich przyjaciół.
To dzięki nim wróciliśmy do tego magicznego brzmienia lat osiemdziesiątych. „Sting In The Tail” ma w sobie
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Kilka ważnych dat
z historii Scorpions
10 stycznia 1985
W Rio de Janeiro rozpoczął się 11-dniowy festiwal
Rock In Rio - jeden z najambitniejszych festiwali
rockowych w historii. Wśród wykonawców znaleźli
się między innymi AC/DC, The B-52’s, Iron Maiden,
Ozzy Osbourne & The Blizzard of Ozz, Scorpions,
Rod Stewart, Tina Turner, Whitesnake, Yes i Queen.
14 grudnia 1991
Michaił Gorbaczow, zachwycony utworem
„Wind of Change”, światowym przebojem grupy
Scorpions, zaprosił muzyków zespołu na Kreml.
26 sierpnia 2000
Na lotnisku w Pobiedniku pod Krakowem odbył
się finałowy koncert Inwazji Mocy RMF FM.
Gwiazdą wieczoru był zespół Scorpions - jego
występ oglądało 800 tysięcy osób! Była to
największa tego typu impreza w historii Polski.

Dyskografia zespołu Scorpions
2010
2007
2004
1999
1996
1993
1990
1988
1984

Sting in the Tail
Humanity: Hour
Unbreakable
Eye II Eye
Pure Instinct
Face the Heat
Crazy World
Savage Amusement
Love at First Sting

1982
1980
1979
1977
1976
1975
1974
1972

Tony sprzętu
i latający perkusista

Blackout
Animal Magnetism
Lovedrive
Taken by Force
Virgin Killer
In Trance
Fly to the Rainbow
Lonesome Crow

Obecny skład zespołu
Klaus Meine – wokal, gitara
(w utworach instrumentalnych)
Rudolf Schenker – gitara
Matthias Jabs – gitara (od 1978)
James Kottak – perkusja (od 1996)
Paweł Mąciwoda - gitara basowa (od 2003)

Byli członkowie zespołu

organizatorzy

Joe Wyman – perkusja (1972)
Michael Schenker – gitara (1971-1973, 1978)
Lothar Heimberg – gitara basowa (1968-1972)
Jürgen Rosenthal – perkusja (1973-1975)
Rudy Lenners – perkusja (1975-1977)
Uli Jon Roth – gitara (1973-1978)
Wolfgang Dziony – perkusja (1965-1972)
Francis Buchholz – gitara basowa (1973-1992)
Herman Rarebell – perkusja (1977-1995)
Ralph Rieckermann – gitara basowa (1992-2003)

Korzystałem z charakterystyki Scorpions
umieszczonej w Wikipedii oraz z artykułu
„Koniec pewnej ery” zamieszczonego na
łamach „Metal Hammer” nr 225 z 2009 roku.

Scorpions w Tarnowie
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Rekordowa
Inwazja Mocy
Zespół Scorpions w trakcie swojej bogatej muzycznej kariery zanotował wiele
znaczących osiągnięć. Znakomicie sprzedawały się poszczególne albumy legendarnej grupy, a także bilety na koncerty. Ciekawostkę stanowi fakt, że to właśnie
ten zespół zagrał największy koncert w historii polskiej muzyki. Miało to miejsce
w 2000 roku podczas krakowskiej Inwazji Mocy.

Przed nami największe muzyczne wydarzenie w historii
Tarnowa. Po raz pierwszy w grodzie Leliwitów zagra zespół
o renomie sięgającej daleko poza kontynent europejski. To najKamienice przy Rynku i Ratusz

Kamienice przy ul. Wałowej

prawdopodobniej ostatnia szansa na zobaczenie legendarnych
Scorpionsów na koncercie organizowanym w naszym kraju.

K

patroni medialni

patroni medialni
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Szanowni Państwo

to choć raz zobaczył Tarnów,
nie potrafi się oprzeć urokowi
jego galicyjskiej atmosfery. To nie tylko wyjątkowa uroda Starego Miasta,
w którym zachowały się uliczki w średniowiecznym planie, gotyckie i renesansowe budowle, fragmenty murów
obronnych. To także szczególny duch,
który odróżnia stare grody południa
od reszty Polski.
Dziś, jak pojedyncze kamyczki
w barwnej mozaice, rozpoznajemy
podczas spaceru ulicami Tarnowa
ślady kolejnych lat, minionych stuleci. W sennej ciszy zaułków usłyszymy
głosy dawnych bohaterów: mądrego
Spicymira Leliwity, który założył
w 1330 roku Tarnów, wielkiego wodza i polityka - hetmana Jana Tar-

partner

wielki ładunek emocji. Słuchając tej
płyty uderza w ciebie pozytywna energia – w ten oto sposób ostatni krążek
Scorpions charakteryzował na łamach
„Metal Hammer” Klaus Meine.
Janusz Stefański

I

nowskiego, niestrudzonego żołnierza
niepodległości - generała Józefa Bema,
mądrego historyka - Józefa Szujskiego,
przeklętego chłopskiego buntownika
- Jakuba Szeli, genialnego wynalazcy Jana Szczepanika, charyzmatycznego
polityka - Wincentego Witosa, bohaterskiego dowódcy - majora Henryka
Sucharskiego, czy uduchowionego pisarza - Romana Brandstaettera.
Był Tarnów przez wieki przystanią
dla przybyszów: Żydów, Niemców,
Ukraińców, Szkotów, Austriaków, Czechów i innych. A każda z tych nacji,
każda nowa kultura pozostawiła tu
swój trwały ślad. Można więc miasto
zwiedzać szlakiem włoskiego renesansu, albo śladami generała Józefa Bema
i serdecznych związków polsko-węgierskich, można też zanurzyć się w plątaninę ścieżek żydowskich, aby zadumać
się nad resztkami synagogi i skłonić
na kirkucie przed pomnikiem tysięcy
pomordowanych żydowskich obywateli
miasta. Można też doznać uniesień
podczas poznawania prawdziwych
skarbów sztuki na szlaku tarnowskich

Największe
i najbardziej nietypowe
koncerty Scorpions

kościołów, wśród których jak perła
błyszczy Bazylika Katedralna z monumentalnymi nagrobkami Tarnowskich i Ostrogskich, a obok Muzeum
Diecezjalne ze swą bezcenną kolekcją.
Nikt nie ominie wyjątkowych zbiorów
muzealnych w renesansowym ratuszu, w kamienicach z podcieniami przy
Rynku, a zwłaszcza jedynej w Europie
stałej ekspozycji o historii i kulturze
Romów w Muzeum Etnograficznym.
Pójdźmy na wieczorny spacer ulicami
Tarnowa. Latarnie rzucają światło na
kamienny bruk, sale przywołują na
liczne koncerty mistrzów, kawiarnie
i restauracje zapraszają do dawnych
kupieckich piwnic. A po kielichu węgierskiego wina, które od wieków płynęło tu z nieodległego Tokaju, spójrzmy
raz jeszcze na iluminowane wieże, na
secesyjne kamienice, na baszty i mury
obronne, wciągnijmy w płuca wiatr,
który przywiał nam zapach tatrzańskich szczytów i beskidzkich łąk. W pamięci pozostanie obraz miasta, do którego odtąd zawsze będziemy tęsknić.
Adam Bartosz

Tegoroczna wizyta zespołu w Tarnowie - z racji, że powoli
żegna się on ze swoimi fanami - będzie czymś wyjątkowym.
Scorpions to przecież grupa, która w latach 70. elektryzowała
słuchaczy potężnym i pełnym finezji hard-rockiem, w latach
80-tych hitami rockowymi i heavy metalowymi grając kon-

Kobranocka
przed legendą rocka!

certy z takimi gwiazdami jak Iron Maiden, Metallica czy AC/
DC. Dziś grupa Scorpions nie straciła nic ze swojej energii, jest
u szczytu formy, co podkreślili podczas spotkania z tarnowskimi dziennikarzami w Hanoverze sami muzycy. Możemy
się o tym przekonać słuchając ich ostatniej płyty „Sting in
the Tail”, na której nawiązują do twórczości zespołu z lat
80., tyle, że z nowym brzmieniem. Jedno co się nie zmienia Klaus nadal zachwyca wszystkich swoim niepowtarzalnym
metalicznym głosem.
Jestem przekonany, że będzie to zdarzenie wyjątkowe. Życzę wszystkim fanom zespołu z całej Polski, którzy zjadą do
Tarnowa na to wielkie muzyczne święto, niezapomnianych,
nie tylko muzycznych, wrażeń oraz ciepłych wspomnień.

Ryszard Ścigała
Prezydent Tarnowa

Kobranocka wystąpi jako
support przed koncertem
zespołu Scorpions 1 lipca na
Stadionie Miejskim w Tarnowie. Najbardziej znanym
utworem tej grupy jest piosenka „Kocham Cię jak Irlandię”, której z pewnością nie
zabraknie przed występem
legendy rocka.

O

rganizatorzy koncertu Scorpions
dość długo zastanawiali się nad
wyborem artysty, który poprzedzi występ gwiazdy wieczoru. – Opcji było co
najmniej kilka. Wykonawca musiał
spełnić kilka naszych kryteriów. Ostatecznie postawiliśmy na zespół Kobranocka i wierzymy, że fani Scorpions,
którzy wcześniej pojawią się na Stadionie Miejskim w Tarnowie, będą dobrze
bawić się przy dźwiękach tej grupy
– tłumaczy Janusz Stefański z agencji
Prestige MJM, która wraz z Tarnowskim
Centrum Kultury i miastem Tarnów
organizuje koncert grupy Scorpions.
Kobranocka to polski zespół rockowy.
Grupa powstała w 1985 roku w Toruniu. Cechą charakterystyczną niemal

wszystkich utworów Kobranocki jest
wykorzystywanie bardzo abstrakcyjnych metafor. Niekwestionowanym
przebojem zespołu jest utwór „Kocham
Cię jak Irlandię”. Zespół powstał na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Tam znajdował
się z przyczyn militarnych Andrzej
Kraiński, wkrótce szerzej znany jako
„Kobra”. W trakcie pobytu doszło do
jego spotkania z Andrzejem Markiem
Michorzewskim, który pokazał swojemu
imiennikowi teksty piosenek. To zaowocowało powołaniem do życia zespołu
Latający Pisuar, który później został
przekształcony właśnie w Kobranockę.
– Muzycy zespołu Kobranocka
z bardzo dużym entuzjazmem przyjęli

propozycję występu w Tarnowie. Tak
naprawdę nie musieliśmy ich długo
przekonywać, żeby otworzyli wielkie
święto muzyki w tym mieście. Od początku rozmów podkreślali, że z wielką
przyjemnością będą częścią tak dużego show i zrobią wszystko, żeby jak
najlepiej zainaugurować ten wieczór.
Trzymamy ich za słowo i wierzymy,
że tak rzeczywiście będzie – wyjaśnia
Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM.
Grupa pochodząca z Torunia ma jak
na razie w swoim dorobku dziewięć płyt.
Ostatnia z nich ujrzała światło dzienne w 2010 roku. Album pod tytułem
„SPOX!” zawiera 16 utworów. Muzycy
nie chcieli jednak zdradzić, co dokładnie przygotują na tarnowski koncert.

Wiadomo jedynie, że przy ich muzyce
publiczność będzie bawić się niespełna
godzinę. – To standardowy czas, jeśli
chodzi o występy supportów przed
wielkimi koncertami. Publiczność po
wysłuchaniu kilku utworów powinna
być już gotowa na danie główne, czyli
występ zespołu Scorpions – wyjaśnia
Mateusz Pawlicki z agencji Prestige
MJM. – To optymalny czas, żeby zaprezentować szerokiej publiczności
swoje największe przeboje. Na pewno
nie powinno zabraknąć miejsca na ten
najbardziej znany, a więc „Kocham Cię
jak Irlandię” – dodaje Janusz Stefański
z Prestige MJM.
Jarosław Galewski

kwencji z tak wielkich imprez - można
wet wprost, że to był nasz najwięksklasyfikować na piątej pozycji. Oznaszy show – przypomina wokalista
cza to również, że w trakcie swojej boScorpions Klaus Meine.
gatej muzycznej kariery zespół zagrał
Z kolei gitarzysta Scorpions Rudolf
największy koncert właśnie w Polsce.
Schenker pamięta inne wielkie występy
Nic więc dziwnezespołu, jednak
go, że to wydapodkreśla, że
„Od 600.000 do 800.000 osób? ten w Polsce był
rzenie utkwiło
w pamięci członzdecydowanie
Chyba możemy powiedzieć
ków legendarnej
największym. –
nawet wprost, że to był nasz
Pamiętam 1983
grupy. – Powienajwiększy show”
rok i koncert
dziano nam, że
Klaus Meine o koncercie wyprodukowawtedy było nawet
podczas Inwazji Mocy 2000. ny przez Stev`a
800.000 osób.
Kiedy wychodziJobsa z firmy
Apple. Wtedy
liśmy na show,
”Nie zawsze chodzi o wielkość w Kalifor nii
spodziewaliśmy
wydarzenia. Czasami mniejsze było chyba okosię frekwencji na
poziomie 30.000
ło 350.000 osób.
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nwazja Mocy była plenerową
imprezą organizowaną w każde
wakacje od 1995 do 2000 roku przez
ogólnopolską stację RMF FM. Idea
zakładała codzienne organizowanie
koncertów w różnych miastach. Do
2000 roku zapraszano gwiazdy polskiej muzyki. W roku 2000 w czasie
Inwazji Mocy wystąpił zespół Scorpions i jak się później okazało było
to wydarzenie historyczne. Muzycy
legendarnej grupy zagrali największy
koncert w dziejach naszego kraju i jeden z największych w historii światowej muzyki. Po zakończeniu imprezy,
która odbyła się na lotnisku w podkrakowskim Pobiedniku Wielkim,
mówiono przede wszystkim o niesamowitej frekwencji. Według różnych
szacunków występ Scorpions oglądało
i słuchało wówczas od 700.000 do
800.000 osób.
Tak znakomity wynik plasuje
zresztą niemiecki zespół w światowej czołówce. W historii muzyki
większe koncerty zagrali jedynie
nieliczni. Scorpions ustępują między
innymi Rodowi Stewartowi, którego
występ w 1994 roku na plaży Copacabana w Rio de Janeiro zgromadził
3.500.000 fanów. Wyżej w rankingu
jest również Jean Michelle Jarre czy
koncert Live 8. Grupę Scorpions –
biorąc pod uwagę różne rozbieżności
pojawiające się przy podawaniu fre-

Największe koncerty świata:
1. Rod Stewart,
Copacabana,
Rio de Janeiro, 1994,
3,5 mln widzów
2. Jean Michelle Jarre
Live at Paris la Defense,
Paryż, 1990, 2,5 mln –
3.500 tys. widzów
3. LIVE 8
ponad 1 mln widzów

Silny związek z Polską
Warszawa, podkrakowski Pobiednik Wielki, Sopot, Ostrów Wielkopolski, Gdańsk
i Zabrze – w tych polskich miastach wystąpiła jak na razie grupa Scorpions w trakcie swojej bogatej muzycznej kariery. Dwa koncerty odbyły się w stolicy naszego
kraju. Tarnów będzie gospodarzem ósmej wizyty legendy rocka.

P

o raz pierwszy zespół Scorpions
pojawił się w Polsce w 1993 roku.
Wówczas na kortach Legii w Warszawie
doszło do pierwszej wyjątkowej wizyty
niemieckiej grupy w naszym kraju. Na
kolejną trzeba było czekać siedem lat,
ale bez wątpienia było warto. W 2000
roku miał miejsce historyczny moment
w dziejach polskiej muzyki. Podczas
Inwazji Mocy, organizowanej przez rozgłośnię radiową RMF FM, na koncercie
Scorpions bawiło się według różnych
szacunków od 700.000 do 800.000
osób. Stanowi to absolutny rekord
w skali naszego kraju. To także jeden
z największych koncertów w historii
muzyki rozrywkowej na świecie i największy w bogatej historii Scorpions.
Po tym wyjątkowym występie, grupa
Scorpions regularnie gościła w Polsce.
W 2002 roku Klaus Meine i spółka przyjechali ponownie do Warszawy. Tym
razem miejscem koncertu była hala Torwar. W 2005 roku Scorpions byli z kolei
gwiazdą festiwalu w Sopocie. Trzy lata
później niemiecki zespół koncertował
natomiast w Ostrowie Wielkopolskim
w ramach turnieju żużlowego o Łańcuch Herbowy tego miasta. Scorpions
byli gwiazdą pierwszego dnia imprezy

„Legendy rocka, Legendy żużla”. Koncert na Stadionie Miejskim obejrzało
wówczas około 15.000 osób i było to
największe wydarzenie kulturalne w historii miasta. Warto dodać, że jego organizatorami byli przedstawiciele firmy
Prestige MJM, która zaprosiła królów
rocka także do Tarnowa.
W 2009 roku Scorpions pojawili się
w Polsce w wyjątkowych okolicznościach. 4 czerwca doszło do koncertu
„Zaczęło się w Polsce”, którym uczczono 20. Rocznicę Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie
Środkowej. Wtedy hitowy utwór „Wind
of Change” chwycił za serca podobnie
jak w trakcie jego pierwszego wykonania. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu odbył się z kolei koncert w Zabrzu.
Scorpions zagrali wtedy w ramach
obchodów 50 – lecia istnienia Domu
Muzyki i Tańca.
1 lipca w Tarnowie będzie dniem
ósmej wizyty legendy rocka w Polsce. – Doskonale pamiętamy wizyty
w Polsce - między innymi nasz występ
na terenie Stoczni Gdańsk, która dla
Polaków jest bez wątpienia miejscem
historycznym i szczególnym. Byliśmy
wtedy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy

poznać Lecha Wałęsę. Nasz związek
z Polską jest zresztą zauważalny, co
podkreślaliśmy wielokrotnie. Należy
przecież pamiętać, że nas basista Paweł
jest Polakiem. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się wiele o Polsce, poznaliśmy
waszą muzykę i przekonaliśmy się,
że macie wielu doskonałych muzyków
– tłumaczy wokalista Scorpions Klaus
Meine, który liczy, że w Tarnowie po raz
kolejny nie zabraknie najwierniejszych
fanów jego zespołu. – Nie możemy doczekać się tego koncertu. Wierzę, że
zdążyliście się za nami stęsknić i nie
opuścicie tego wydarzenia – dodał
wokalista Scorpions.
Jarosław Galewski

Scorpions w Polsce:
1. Warszawa, 1993, korty Legii
2. Pobiednik Wielki, 2000, „Inwazja Mocy”
3. Warszawa, 2002, Hala Torwar
4. Sopot, 2005, „Sopot Festival”
5. Ostrów Wielkopolski, 2008, Stadion Miejski,
„Legendy Rocka, Legendy Żużla”
6. Gdańsk, 2009, Stocznia Gdańsk,
„Zaczęło się w Polsce”
7. Zabrze, 2009, Dom Muzyki i Tańca,
Obchody 50 – lecia Domu Muzyki i Tańca

