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Rok 2015 można zaliczyć do wyjątkowych w historii Zespołu, zarówno ze względu na jubileusz
50 lecia marki Czerwone Gitary, jak i wydarzenia, które w tym jubileuszowym roku miały miejsce.
Nowy rok przywitaliśmy wraz z polonijną publicznością na Balu Sylwestrowym w Sali Avalon Banquets
w Chicago.

Avalon Banquest Chicago

03 stycznia, czyli dzień naszych 50 urodzin, świętowaliśmy w Texasie w Houston, gdzie rozpoczęliśmy
naszą 16 koncertową trasę po USA i Kanadzie.
Po powrocie do kraju, rozpoczęliśmy cykl koncertów jubileuszowych. Pierwszy koncert zagraliśmy
w 14 marca w Filharmonii Pomorskiej w Gdańsku, na którym otrzymaliśmy kilka nagród i listów
gratulacyjnych.
Nagrodzili nas m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Gdańska, Prezydent Sopotu,
Prezydent Gdyni, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dołączyli do nich również Marszałek
Województwa pomorskiego, Burmistrz Przywidza, Zaiks, Fundacja Krzysztofa Dzikowskiego i nasi koledzy
z Zespołu Żuki.
Na widowni zasiedli nasi byli muzycy Bernard Dornowski, Ryszard Kaczmarek, Janek Pospieszalski,
Wojtek Hoffmann i Arek Malinowski. Zabrakło niestety Seweryna Krajewskiego, który nie przyjął
zaproszenia.
Na tym koncercie odbyła się również premiera
naszej nowej płyty Czerwone Gitary – „Jeszcze raz”.

Znajduje się na niej 14 nowych piosenek,
których autorami muzyki i części tekstów,
są w większości muzycy z obecnego składu zespołu.
Cieszy nas bardzo, że wyniki sprzedaży
w Empik-u, posadowiły ją w gronie bestsellerów,
a piosenka z tej płyty „CZERWONA GITARA” przez
ponad 3 miesiące zajmowała I miejsce na liście
przebojów Radia Fama.
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Jednym z koncertów jubileuszowych, był koncert w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma, który
odbył się 27 kwietnia 2015. Towarzyszył nam kwartet Gdańskich Symfoników.

12.06.2015 w ramach Festiwalu Polskiej
Piosenki
w
Opolu
miało
miejsce
ODSŁONIĘCIE
GWIAZDY
CZERWONYCH GITAR W ALEI GWIAZD
POLSKIEJ PIOSENKI.

31.07.2015 w Operze Leśnej w Sopocie, już z towarzyszeniem całej Orkiestry Gdańskich Symfoników,
zagraliśmy Koncert jubileuszowy. Gościnnie, nasze piosenki wykonywało kilka gwiazd polskiej estrady.
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07.08.2015 z inicjatywy Wójta
Gminy
Marka
Zimakowskiego,
w Przywidzu zwanym kiedyś „Małym
Sopotem”, miało miejsce unikalne
wydarzenie, którym było otwarcie
bulwaru Zespołu Czerwone Gitary. Jest
to pierwszy przypadek w Polsce, a być
może i na świecie, że bulwar otrzymał
nazwę zespołu muzycznego. Do tej pory
ten przywilej posiadali tylko soliści.
Dziękujemy Panu Wójtowi i władzom
Przywidza za przychylność.

14.08.2015
w
zielonogórskim
Amfiteatrze TV Polsat uczciła 50 lat
istnienia Zespołu. Ponad półgodzinny
występ grupy, świetnie przyjęła
publiczność zebrana w na widowni
i przed telewizorami.

W 2015, po raz pierwszy w historii
Zespołu ukazała się płyta - CZERWONE
GITARY SYMFONICZNIE wydana przez
Universal Music.
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Podsumowaniem 50 letniej działalności Zespołu była emisja filmu „Czerwone Gitary i pół wieku”. Tak informowała o tym filmie Telewizja:

„Czerwone Gitary i pół wieku” – 3 września w TVP1

Reportaż przedstawia muzyków zespołu Czerwone Gitary po pięćdziesięciu latach od powstania grupy.

Czerwone Gitary (fot. TVP)

Obecny skład znacząco różni się od pierwotnego, a jedynym muzykiem, który gra
i śpiewa w zespole od początku jest Jerzy Skrzypczyk. Pozostali grają albo z przerwami
od 1965 roku, albo grają od 1997 roku, albo dołączyli do Czerwonych Gitar w 2003 roku.
Są to ludzie, którzy w młodości słuchali legendy polskiego big-bitu. Mało tego byli ich
fanami, a dziś mogą współtworzyć nowy repertuar.
W filmie wykorzystano archiwalne materiały, które są w zasobach Telewizji Polskiej
fragmenty koncertów, stare teledyski, wywiady z gwiazdami. Zespół współcześnie został
pokazany od kuchni. Oglądamy trasę koncertową, podsłuchane rozmowy w busie
podczas drogi na koncert, atmosferę przed wyjściem na scenę. W programie pojawiają
się też znani muzycy, którzy słuchali Czerwonych Gitar, krytycy muzyczni oraz zwykli
fani. Jednym z elementów filmu jest wielki jubileuszowy koncert, który zespół dał
14 marca 2015 w Gdańsku.”
Na prośbę telewidzów, film ten był parokrotnie emitowany w telewizji.
Dziękujemy serdecznie Maciejowi Wróblowi i całej ekipie z TVP Olsztyn, za pracę nad stworzeniem tego
dokumentu!!!
Rok 2015 pożegnaliśmy koncertem w zakopiańskim klubie „WATRA”.

Powyższe wydarzenia nie miałyby miejsca, gdyby nie przychylność naszych sympatyków
i osób, dla których Czerwone Gitary były, są i mamy nadzieje, że będą - Zespołem
wywołującym uśmiech sympatii.
Bardzo dziękujemy i serdecznie wszystkich pozdrawiamy
– Czerwone Gitary.
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