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Seconds of Summer jsou nepochybně ta
nejžádanější kapela na světě.
Jejich debutový singl „Out of My Limit“
tyto hvězdy YouTube bleskově katapultoval
mezi opravdové rockové bohy. Po více než
3,5 milionech zhlédnutí za necelý týden svět
okamžitě poznal, že se zrodil nový popový
fenomén. Díky Lukovým krásným modrým
očím a jeho rokenrolovému piercingu na rtu –
punkovému Harrymu Stylesovi? – a Michaelovu
originálnímu účesu nazvanému „převrácený
skunk“ jsou 5SOS mnohem víc než jen „noví

One Direction“. Jsou jedineční. Jsou sami sebou.
Sami si píšou texty, hrají vlastní skladby, sami si
upravují účesy, a dokonce si založili vydavatelství,
než vydali svoje debutové album. A jsou tady
proto, aby vám vyrazili dech!
Taky jsou to nejlepší přátelé, nerozluční jako
bratři, semknutá parta muzikantů s vizí a silnou
chemií, kterou cítí každý fanoušek. 5SOS nejsou
jen průměrná chlapecká skupina s krátkou
životností. 5SOS mají slibnou budoucnost.
Myslíte si, že je znáte? Tak to jste ještě nic
neviděli!

I Amerika vás zdraví, kluci! 5SOS na návš
těvě v Q102 Performance Theater v pensylvánském Bala Cynw
yd, 24. duben 2014.
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Hlavní zpěvák a kytarista kapely
milující večírky urazil dlouhou
cestu ze sydneyského předměstí
Riverstone, aby potěšil svět
svou bezprostředností…
i svými vlasy!

„A

hoj, jmenuju se Luke a rád pařím!“ Tak se
Luke představuje světu na Instagramu,
sociální síti, kterou tenhle dospívající
hlavní zpěvák a kytarista nejžádanější nové poppunkové chlapecké skupiny na světě málem zboural
kvůli přívalu svých neuvěřitelně oddaných fanoušků,
jejichž počet se rychle zvyšuje – už dosáhl dvou
milionů a dál roste!
Luke – na Instagramu má uživatelské jméno
„luke_is_a_penguin“ (tučňák je jeho oblíbené zvíře,
pokud to ještě nevíte!) – je v kontaktu se svými
fanoušky od roku 2011, od chvíle, kdy se naučil
zpívat a současně hrát na kytaru. Tento talentovaný
zpěvák zveřejňuje videa i obrázky na Twitteru,
Facebooku a samozřejmě taky na YouTube už
od svých 14 let. Za pouhé tři roky Luke svým
fanouškům poslal přes 6 000 legračních příspěvků
a obrázků (tj. víc než pět denně!) – to dokazuje, že
Luke svým fanouškům rád sděluje, co právě dělá,
včetně toho, co si dává k večeři a ke snídani!
Luke, nejvyšší a nejmladší („ale nejzodpovědnější,“
jak sám tvrdí!) člen kapely, mezi svými zlozvyky uvádí
„odkládání věcí na jindy“ a „kalení s kamarády“.
A „neustále dělám nepořádek ve sprše – je to jako
tsunami!“ dodává. Ostatní členové kapely jsou
zoufalí pokaždé, když mají s hlavním zpěvákem
bydlet ve stejném hotelovém pokoji.
„Na škole jsme se s Calumem vlastně moc
nekamarádili, protože jsem si myslel, že nejsem dost
cool na to, abych byl jeho kamarád,“ přiznal jednou
Luke, i když je těžké si představit, že by Luke někdy
nebyl cool, viďte? O Lukeovi je známo nejen to,
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Luke na jednom ze svých prvních koncertů – ještě na škole,
když mu bylo teprve 14!

že se moc rád poflakuje před kamerou, vymýšlí co
nejvtipnější odpovědi na otázky novinářů, různě se
pitvoří a v jednom kuse si utahuje z ostatních členů
kapely (měli byste se podívat na spoustu jejich
legračních internetových videí na TwitCam), ale taky
to, že tenhle blonďatý kytarový bůh a lamač dívčích
srdcí s velkým srdcem dovede být dost drzý!
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„Nezdá se mi,
ři roky;
že ubĚhly tˇ
á
spíš mi to pripad
jako deset let.“
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5 SOS!

Datum naroz
ení: 16. červenec 19
96
Oblíbená barv
a: modrá
Domácí mazlí
ček: fenka jménem
Molly
Dokonalé ran
de: de
zmrzlina Cold Ro
ck!

Oblíbené jídlo

: kuře

Luke přivádí své fanoušky do punk-popovéh
o transu
v londýnské koncertní síni Shepherds Bush
Empire,
březen 2014.
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16letý Calum ohromuje obecenstvo
v Norwest Christian College.
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5 SOS!

Datum naroz
ení: 25. leden 1996
Sourozenci: se
stra Mali Koa
Oblíbená barv
a: modrá
Oblíbený film
: Příšerky s. r. o.
Oblíbené jídlo
: těstov

(se šunkou a an

anasem)

8

5SOS_p01-p48_CZ.indd 8

iny a pizza

Calum hraje svým fanouškům v torontské
koncertní síni Sound Academy, duben 2014.
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