MetalGate Czech Death Fest 2012 – Bleskovky z letní metalové bouře!
V pátek a sobotu 15. a 16. června 2012 se opět otevřou brány příjemného a komfortního prostředí Autocampu
Brodský v Červeném Kostelci, aby do svých prostor vpustily příznivce metalové muziky. Již počtvrté se zde totiž
uskuteční letní open air festival MetalGate Czech Death Fest 2012, který i tentokrát kromě plejády kvalitních jmen
české a slovenské scény nabídne i headlinery světového významu a pár dalších zahraničních hostů. Zde jsou novinky!
Line-upu třiceti skvělých kapel vévodí mistři moderního metalu a jedni ze zakladatelů tolik populární tzv.
götherborgské školy melodického death metalu, švédští DARK TRANQUILITY, kteří opanují hlavní čas pátečního
večera. Možná ne zlatým, ale za to notně krvavým hřebem sobotního večera, bude zase rdousivá mlátička ze Států, a
sice SUFFOCATION. Jako každý festival, ani ten náš nezůstal ušetřen několika změn v sestavě, věříme však, že
náhradníci za pár vypadnuvších jmen jsou více než důstojní - prasáky PIGSTY nahradí pražští grindeři
SHAMPOONKILLER. Deathmetalisté MARTYRIUM CHRISTI bohužel přerušili činnost, nicméně náhrada v
podobě věhlasných GODLESS TRUTH je jistě více než dostatečná. Kapela svým progresivním deathovým soundem
koneckonců může konkurovat i světovým špičkám. Line-up navíc doplní i vítězové letošního již třetího ročníku
MetalGate Massacre, prohnilí KEEP ON ROTTING.
Kompletní line-up, v němž nechybí tuzemské stálice jako death metalisté TORTHARRY, extrémní ISACAARUM,
elektroničtí LIVEEVIL, pro změnu folkoví CRUADALACH, POPPY SEED GRINDER (death jak řemen),
GORGONEA PRIMA (industriální black metal) či lesní raraši TROLLECH, ale i hosté jako grindoví ATTACK
OF RAGE či španělští satanáši NOCTEM, si můžete prohlédnout na webových stránkách festivalu
www.czechdeathfest.cz.
A nehudební radosti? Pravidelní návštěvníci festivalu dobře vědí, že Autocamp Brodský nabízí velmi příjemné a
pohodové zázemí včetně možnosti stanování u rybníka, restauraci otevřenou do časných ranních hodin, pivní
speciality partnerského pivovaru Primátor a samozřejmě bohatou nabídku metalového merchandise. Plánujeme
nabídnout stejně jako minulý rok autogramiádu obou světových hvězd.
Chybět nesmí ani soutěže o volné vstupenky na letní bouři MetalGate Czech Death Fest 2012. Ty nejbližší se
rozjedou v druhé polovině května na metalových webzinech Abyss a Aardvark, a rovněž na Reactor TV.
Začátek pátečního line-upu začíná od 15:00, v sobotu začínáme již dopoledne - v 10:00.
Předprodej vstupenek je v plném proudu, a sice buď online na Tortharry shopu (www.tortharry.com), nebo
osobně v kancelářích MetalGate/MMC Praha, Novodvorská 994/138, Praha 4, či v tradičních předprodejních
sítích.
Kompletní informace o festivalu najdete na www.czechdeathfest.cz
Všechny vystupující kapely i organizační tým MetalGate se na vás již těší!
www.metalgate.cz
www.tortharry.com

