Reminiscence z MetalGate Czech Death Fest 2016
Již osmý ročník domácí metalové veselice MetalGate Czech Death Fest, který proběhl 16.
až 18. 6. 2016 na obvyklém místě činu v Autokempu Brodský v Červeném Kostelci, je
úspěšně za námi, a tak si i my pořadatelé dovolíme ex post malé ohlédnutí.
Když loni na podzim začaly přípravné práce na MGCDF vol. 8, padlo rozhodnutí inovovat.
Ne že by dosavadní formát byl nějak špatný, nicméně na druhou stranu by byla škoda s tímto
již etablovaným festivalem, který si během svých sedmi let existence vydobyl své místo na
české metalové scéně a získal pevnou základnu fanoušků, nepracovat a neposouvat ho
dále. Ostatně, jak se říká, vždy je co zlepšovat. Na druhou stranu s inovacemi se to zas nesmí
přehánět a ani my jsme neměli ambice provádět nějaké drastické změny především proto,
abychom nerezignovali na, či neeliminovali, unikátní, až rodinnou, atmosféru, která na
MGCDF panuje. A tak, pod heslem mírného pokroku v mezích zdravého rozumu, jsme se do
toho pustili.
První oblastí, která doznala změn, byl festivalový catering, což bylo do značné míry
vynuceno zkušenostmi z předcházejících ročníků, kdy tento měl značné rezervy. Letos jsme
tedy měli stravování ve vlastní režii, a přes drobné mouchy, které je třeba do budoucna
vychytat, můžeme potvrdit (sami jsme se totiž nabízeným sortimentem živili) kvalitativní
zlepšení našeho festivalového stravování. Další novinkou v této oblasti bylo zavedení
festivalového platidla a my doufáme, že jeho implementace pro vás nebyla příliš velký
opruz.
Dále jsme modifikovali festivalovou dramaturgii v tom smyslu, že jsme dali větší prostor
zahraničním kapelám a zároveň jsme se snažili najít zajímavé a netradiční interprety, což
se nám i relativně povedlo, vzpomeneme-li např. na THE GREAT OLD ONES, ARALLU,
LYCHGATE, MAAT či VENDETTA FM. I tak ale nechyběl kvalitní výběr z domácí
scény, jelikož i o tom je MetalGate Czech Death Fest.
Když už je řeč o kapelách, je na místě zmínit pár zajímavostí. Například domácí metalsoulová stálice SIX DEGREES OF SEPARATION představila na letošním ročníku své
nové album „Simple“, které vyšlo u MetalGate Records právě k termínu MGCDF. Další titul
s sebou přivezla havířovská thrash-death metalová marškumpanie ANTIGOD, konkrétně
vinylovou edici svého aktuálního alba „Wareligion“, a dále se během jejího vystoupení na
pódiu vystřídali hned tři zpěváci. Při vystoupení RETURN TO INNOCENCE se zase na
pódiu objevil Gulesh, momentálně působící v MINORITY SOUND, který s RTI hrál
v raných dobách.
I zahraniční hosté přichystali nějaké to překvapení. Například britští otcové zakladatelé
gridncoru, kultovní NAPALM DEATH, vystoupili netradičně již ve čtvrtek místo v sobotu,

díky čemuž by bylo možno z jistého úhlu vnímat osmý ročník MGCDF jakožto koncert
NAPALM DEATH s pořádnou dvoudenní afterparty, které vévodila norská black metalová
ikona DØDHEIMSGARD, jenž do svého setlistu zařadila netradičně skladbu s čistými
vokály, a španělská death metalová smečka AVULSED. Něco extra si připravili i francouzští
vyslanci lovecraftovského kosmického chaosu THE GREAT OLD ONES, kteří představili
na MGCDF 2016 v rámci své české premiéry hned dva nové songy (konkrétně se jednalo o
první dvě skladby jejich vystoupení).
Závěrečnou oblastí, které se naše inovace dotkly a to celkem podstatně, bylo rozšíření
festivalových služeb a doprovodných aktivit. Na místě byl tedy premiérově k dispozici
dvoudenní dětský program, abychom dostáli našemu krédu, že jsme rodinný festival, a
z vašich ohlasů je patrno, že vám tato služba přišla více než vhod, a příští rok tedy bude
znovu. Zbytek novinek tvořily odlehčené aktivity, sloužící k ukrácení dlouhé chvíle, či
jakožto večerní program po skončení hudební produkce. Takže tu byl festivalový táborák,
soutěž v zatloukání hřebíků, šipková střelnice a Úžasný kinematograf bratří Gorganů,
kterému se nevyhnuly technické problémy (jak už to u nových technologií bývá), ale nakonec
se přeci jen promítlo vše, co bylo v plánu (z toho, co se nám doneslo, zvláště projekce
filmového zpracování kultovního seriálu South Park sklidila značný úspěch). Devizou těchto
nových aktivit bylo, že jsme je následně mohli prezentovat formou více či méně (spíše méně)
seriózních videí.
Jak vidno, změn nebylo úplně málo a my doufáme, že vám nezkazily, ale naopak zpříjemnily,
pobyt na osmém ročníku naší i vaší domácí metalové veselice. Co nového přichystáme na
příští ročník, se včas dozvíte. V každém případě se na vás budeme těšit v červnu 2017
opět na Broďáku na již devátém pokračování MetalGate Czech Death Fest!
www.mgcdf.cz
www.metalgate.cz
www.tortharry.com

