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«Океан Ельзи» сміливо можна назвати найбільш відомим та
титулованим рок-гуртом України, який люблять не тільки в країнах СНД, а й
в усьому світі. І це не дивно, адже глибокі тексти в поєднанні з драйвовою
музикою створюють оригінальний стиль, а чуттєвий голос Святослава
Вакарчука врізається в пам’ять раз і назавжди. Цікаво, що гурт «Океан
Ельзи» народився в далекому 1994 році, коли студенту зі Львова Святославу
Вакарчуку було всього 19 років. Він і став автором більшості текстів та
музики, а також вокалістом гурту. «Океани» зняли свій перший відеокліп на
пісню «Long time ago», перемогли на фестивалі «Червона Рута», взяли участь
у «Таврійських іграх», відіграли перший великий сольний концерт у Львові
та в 1998 році переїхали до Києва. 

Після цього до хлопців прийшла справжня слава: чого тільки вартує
запис дебютного альбому «Там, де нас нема», адже важко знайти українця,
якому не знайомі пісні, котрі увійшли до платівки. 

Диски групи завжди резонансні та стають гучною подією. Сольні
концерти «Океану Ельзи», головною умовою яких є живий звук, незмінно
викликають великий інтерес. Телеверсія концерту гурту, який 3,5 години
транслювався в прямому ефірі телеканалу «1+1» 24 серпня 2014 року, коли
Україна відзначає свій День Незалежнсті, отримала премію «Silver Screen»
на американському кінофестивалі «US International Film & Video Festival».
Усього на фестиваль було подано понад 1000 заявок із 34 країн світу.
Уперше в історії українського ТБ трек-лист для концерту склали глядачі за
допомогою попереднього голосування на сайті телеканалу «1+1». Одним з
найбільш вражаючих моментів телеверcії концерту стало виконання гімну
України гуртом «Океан Ельзи» разом з 40-тисячною аудиторією «Арена
Львів».

«Океан Ельзи» багаторазово визнані публікою й критиками як
найкраща рок-група і найкраща live-група СНД і Східної Європи. «Океан
Ельзи» – це експресивний, самовідданий концертний драйв, унікальне
поєднання справжньої слов'янської мелодійності з потужною роковою
енергетикою.

Цікаві факти про гурт «Океан Ельзи»
Факт № 1: 12 жовтня 1994 р. – офіційна дата утворення групи «Океан

Ельзи». З приводу ювілею цієї події Святослав Вакарчук у твіттері зазначив:
«Сьогодні Колумб відкрив Америку, підкоривши Атлантичний океан. А ми
сьогодні відкрили свій». 

В Україні теж є свій океан
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Факт № 2: $ 60 – перший гонорар колективу за дві з половиною
години концерту у Львові.

Факт № 3: Перший виступ відбувся перед Львівською оперою 
14 січня 1995 р., зібралося 7000 глядачів.

Факт № 4: 91 651 км – протяжність найдовшого в історії групи туру
(на підтримку альбому DOLCE VITA).

Факт № 5: Гернсбах – місто в Німеччині, де відбувся перший
закордонний виступ групи (липень 1996 р.).

Факт № 6: «Відпусти» – перша пісня, написана Святославом
Вакарчуком. Йому тоді було 16 років.

Факт № 7:  За 20 років існування колектив відвідав близько 50
фестивалів та відіграв понад 1100 концертів, хоча точної кількості виступів
не пам’ятають навіть самі музиканти.

Факт № 8: Святослав Вакарчук став першим рок-музикантом в історії
України, що отримав звання «посол української культури». 

Факт № 9: 14 грудня 2013 р. група виступила у своєму першому,
«золотому» складі на Євромайдані.

Факт  № 10: Всі учасники першого складу «Океану Ельзи» – Вакарчук,
Гудімов, Хусточка, Глінін – не мали музичної освіти.

За матеріалами: http://notatky.com.ua/okean-elzy/

© MIOK


