Alžbětiny Sosny – historie
Hudební skupina Alžbětiny Sosny vznikla v červnu roku 2006. V úplných začátcích náš repertoár
obsahoval především převzaté písničky, jak od českých, tak zahraničních interpretů. Po prvních
koncertech jsme se začali více zaměřovat na tvorbu vlastní. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat
a v roce 2007 bylo naše první Promo CD na světě. O rok později jsme k poslední písni z tohoto CD
natočili nízkorozpočtový videoklip „Definito Finito“.
Zlomovým okamžikem pro naši dosavadní kariéru bylo rozhodně dvojnásobné vítězství v kolínské
soutěži regionálních kapel TPCA Beatfest v roce 2008, která přilákala více než 3 000 diváků. Na první
místo nás umístily jak divácké hlasy, tak odborná porota. Za obdržené finance jsme na přelomu roku
vytvořili nové oficiální stránky www.alzbetinysosny.com a začali natáčet debutovou desku. V první
polovině roku 2009 bylo album s 11ti písněmi konečně hotové. Název „Tobě“ nesl kromě samotného
debutu taktéž videoklip k stejnojmenné písničce z tohoto alba.
V únoru 2010 jsme se v rámci soutěže Kolínského deníku „Muzikant Kolínska 2009“ umístili s
největším počtem čtenářských hlasů na 1. místě. Tentýž rok nás na jednom z našich koncertů oslovil
producent kapely Čechomor Petr Tolar s nabídkou zahrát si několik koncertů před touto populární
kapelou v rámci Čechomor Kooperativa tour. Nabídku jsme pochopitelně s velkým nadšením přijali a
koncerty s úspěchem odehráli. Na základě těchto koncertů jsme absolvovali několik rozhovorů mimo
jiné na rádiu Kiss Delta a v hudební televizi Óčko. Zde jsme současně soutěžili s videoklipem Tobě ve
finále soutěže „Výtah Óčka“, kde jsme se umístili na druhém místě.
V roce 2011 jsme neusnuli na vavřínech a začali jsme postupně pracovat na nové tváři i zvuku kapely.
Největší změnou bylo zařazení samplovaných aranží elektronických i živých zvuků do naší tvorby.
Prvním výstupem, kde jsme tyto zvuky použili, byla píseň All In, ke které jsme nafotili tematické fotky
v casinu. V prosinci jsme v pražském klubu RockCafé oslavili 5 let od svého vzniku velkolepým
koncertem s našimi fanoušky a kamarády z ostatních kapel.
Jelikož rok 2012 byl spíše ve znamení koncertování než práce na nových písničkách, rozhodli jsme se
tento rest napravit v letošním roce a o to větší práci si s tvorbou nových písniček dát.
Jaro 2013 jsme skutečně strávili ve zkušebně a usilovně pracovali na nové studiové nahrávce s
názvem „Nekončím“, která se stala naší srdeční záležitostí. Proto nás velice potěšil úspěch této
skladby, když jsme ji v červnu vypustili prostřednictvím sociálních sítí mezi naše fanoušky. Za necelý
týden si tuto skladbu prostřednictvím kanálu YouTube s velice kladným ohlasem poslechlo přes 2000
lidí. Během letních měsíců jsme dokončili i náš nejnovější singl „Single“, který jsme právě úspěšně
natočili a smíchali u Zdeňka Šikýře vjeho studiu v Hostivaři. V říjnu jsme taktéž provedli kompletní
redesign našich webových stránek.

