The Rolling Stones är ett brittiskt rockband som bildades 1962–1963 i London.
Historien bakom Rolling Stones börjar 1961. Då träffade skolkamraterna Mick Jagger och Keith Richards
gitarristen Brian Jones. De hade alla gemensamt att de gillade och inspirerades av amerikansk blues och
rhythm and blues-musik. De startade en egen grupp som bestod av Mick Jagger (sång), Keith Richards
(gitarr), Brian Jones (gitarr), Ian Stewart (piano), Dick Taylor (bas) och Tony Chapman (trummor).
Efter en demoinspelning som nobbades lämnade Taylor gruppen, och i samma veva tog gruppen namnet
The Rollin' Stones. Namnet, som var Brian Jones idé, kommer från en blueslåt gjord av självaste Muddy
Waters. Jones fungerade som bandets manager. Taylor kom 1962 tillfälligt tillbaka till gruppen inför deras
första uppträdande i London, men lämnade sedan Stones för gott och ersattes av Bill Wyman. Taylor
startade senare rockgruppen the Pretty Things. Trummisen Tony Chapman kom de övriga inte överens
med, han ersattes snart av en bekantskap till gruppen, Charlie Watts. I denna uppsättning gav sedan
gruppen olika klubbframträdanden och skaffade sig status och rykte.

The Rolling Stones är ett av världens absolut mest framgångsrika rockband och har inspirerat många
andra artister och grupper. Under 1960-talet gillade många antingen de lite mer "oskyldiga" och "rena"
Beatles eller de vad som brukade kallas de "farliga", "råa" och "oanständiga" Rolling Stones. Rolling
Stones uppnådde höjden av sin popularitet 1965–1975 och har sedan dess dragit stor publik under sitt
turnerande runt om i världen.
Rolling Stones musik har i stort sett alltid byggts upp på amerikansk bluesmusik. Bluesen har följt
gruppen ända sedan starten, och återfinns ofta någonstans i bakgrunden av deras musik. Detta kan
tydligt höras i de flesta låtar, men allra tydligast på Exile On Main Street.
Gruppens frontfigur var i början allmusikern Brian Jones, men i mitten av 1960-talet tog duon Keith
Richards och Mick Jagger över och har sedan dess varit gruppens största kännetecken.

