
 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z PŘÍPRAV METALGATE SEASON ENCLOSURE 

Death metal core táborských husitů F.O.B. opět na MetalGate 

Křest nové gothic metal symfonie z pera Demencie Mortalis 

 

Přinášíme čerstvé novinky z festivalové kuchyně. Za prvé, počet kapel v programu večera akce 

MetalGate Season Enclosure, pořádané 3.10. v pražském klubu Exit Chmelnice se zvyšuje na 

konečnou temnou pětici. Jakoţto speciální host v rámci MetalGate Happy Hour vystoupí od 18:00 

táborská death metal core kapela F.O.B., která působí v českých metalových vodách jiţ od roku 

1995.   

 

Tato formace předvedla svůj um jiţ na dubnovém MetalGate Awakening, kde sklidila zaslouţený 

úspěch. Všem těm, kterým se tato pěkně ostře nabroušená sudlice zasekla do paměti, se tak nabízí 

moţnost znovu zaţít koncertní vystoupení této kapely v rámci série MetalGate.  

 

F.O.B. momentálně mohutně koncertují na podporu svého nejnovějšího, necelý rok starého, alba „The 

Dice“, jemuţ bude patřit i vystoupení na MetalGate Season Enclosure.  

 

Více o kapele na www.fob.cz, www.bandzone.cz/fob  

 

Druhou podstatnou novinkou je křest nového EP gothic metalové kapely Demencia Mortalis 

z Roudnice nad Labem. Deska, jeţ ponese název „The Forgotten“, nabídne řádnou porci nového 

temně metalového materiálu a je koncipována jakoţto pocta nedávno zesnulému manažerovi 

Demencie Mortalis, Vladimíru Ţivnému. „The Forgotten“ se tak stane druhým počinem v diskografii 

kapely vedle debutového alba „No God is Here“.  

 

Některé z nových skladeb měli jiţ fanoušci Demencie Mortalis moţnost vychutnat během letošních 

koncertů této formace, kupříkladu na květnovém MetalGate Season Enclosure.    

 

Demencia Mortalis je součástí české metalové scény od roku 2004. Z původní trash-death metalové 

kapely se záhy vyprofilovalo osobité gothic metalové těleso, které si svým velkým hudebním 

potenciálem rychle získalo stabilní základnu fanoušků. Kapela má za sebou řadu ţivých vystoupení, 

včetně dvou koncertů v rámci MetalGate, a téţ účast v mezinárodní hudební soutěži rakouské 

hudební asociace.  

 

Je pro nás velkou ctí, ţe křest nového EP se uskuteční právě na MetalGate a téţ, ţe kmotrem nové 

desky se stane dramaturg festivalu MetalGate Ondřej Šmejkal.  

 

Více o kapele na www.demenciamortalis.com, www.bandzone.cz/demenciamortalis 

 

 

 

http://www.fob.cz/
http://www.bandzone.cz/fob
http://www.demenciamortalis.com/
http://www.bandzone.cz/demenciamortalis


Program  - MetalGate Season Enclosure: 

18:00 – 19:00  MetalGate Happy Hour 

18:00 - 18:40  F.O.B. 

19:00 – 19:45  Agony 

20:15 – 21:00  LiveEvil  

21:30 – 22:15  Demencia Mortalis – křest  

22:45 – 23:30   Tisíc let od ráje 

 

Více o MetalGate Season Enclosure na www.metalgate.cz      

http://www.metalgate.cz/

