
 

Finská psychedelie se vrací!  

Příští týden tomu bude rok, co se v Praze naposledy objevil finský fenomén black metalové 

psychedelie ORANSSI PAZUZU, který k nám zavítal v rámci Finského podivného jara, a 

s sebou přivezl čerstvě vydané čtvrté studiové album „Värähtelijä“. Letos se tato kapela opět 

vydává na cesty a jelikož jejich unikátnímu hudebnímu stylu přišlo domácí publikum na chuť, 

nebude ani v rámci jejich Mental Possession Tour 2017 chybět pražská zastávka!  

Ta se odehraje ve čtvrtek 11.5.2017 v pražském klubu Futurum.  

Pokud jste ORANSSI PAZUZU ještě neslyšeli anebo dokonce nevíte, o koho se jedná, vězte, 

že tato kapela z finského Tampere je naprosto svébytnou veličinou, která sice vychází ze 

skandinávského black metalu, nicméně již od svých začátků jej obohacuje o něco navíc, 

zkoumá a posouvá jeho limity, což kapela potvrdila především svým třetím albem 

„Valonielu“, které ji etablovalo jakožto jednu z nejprogresivnějších metalových kapel. 

Nebude tak asi překvapením, že již zmíněná „Värähtelijä“ se po svém vydání dostala do řady 

seznamů nejlepších nejen metalových alb minulého roku. 

Fanoušky kapely pak jistě dále potěší, že u příležitosti Mental Possession Tour budou 

znovu vydány první dvě alba ORANSSI PAZUZU, tedy „Muukalainen puhuu“ z roku 

2009 a „Kosmonument“ z roku 2011, dále EP obsahující skladby ze split alba OP a Candy 

Cane z roku 2010, a k tomu všemu ještě vinyl obsahující dvě doposud nevydané skladby. 

Chybí-li vám tedy něco ve sbírce, měli byste se stavit.  

Ovšem ORANSSI PAZUZU do Prahy nepřijedou sami, nýbrž ve společnosti americké black 

metalové formace COBALT, pro kterou je Mental Possession vůbec prvním evropským 

turné. Hnán kupředu hemingwayovským étosem perfekcionismu, stoického přístupu a 

neochvějné víry ve vlastní postoje, představuje COBALT v současnosti možná to nejlepší 

z americké progresivní black metalové scény o což se postaraly především alba „Eater of 

Birds“ (2007), „Gin“ (2009) a aktuální „Slow Forewer“. Jejich „válečný metal“ tak vedle 

ORANSSI PAZUZU rozhodně nebude působit nepatřičně.  

A když už se Mental Possession Tour zastaví v ČR, nemůže chybět domácí support, kterým 

budou DEMIMONDE, průkopníci českého experimentálního metalu, jež do této pozice 

katapultoval jejich debut „Mutant Star“ z roku 2000. Loni se DEMIMONDE vrátili z dlouhé 

hibernace skrze druhé studiové album „Cygnus Oddyssey“, kterým potvrdili, že se s nimi na 

domácí experimentální scéně opět musí počítat.  

Pokud tedy patříte mezi příznivce podivné hudby, na této seanci byste neměli rozhodně 

chybět. Začínáme ve 20:00. Předprodej vstupenek probíhá na MetalGate e-shop, kde jsou 

vstupenky k dostání za 200 Kč. Na místě pak cena vstupného bude 250 Kč.  

Přijďte si zopakovat podivné jaro! Těšíme se na vás!    

www.metalgate.cz  

http://www.metalgate.cz/

