MetalGate Productions uvádí: Octodance European Tour 2016
Letošní podzim patří Prastarým, Kosmickému Chaosu a chobotnicím!
Na turné středoevropského formátu totiž ve druhé polovině září vyráží dvojice kapel ze
stáje MetalGate Records, majících k aspektům této tématiky velmi blízko, a to konkrétně
pražský cyber metalový orchestr MINORITY SOUND a havířovský post-rockový
projekt POSTCARDS FROM ARKHAM.
Jejich OCTODANCE EUROPEAN TOUR odstartuje 15. 9. 2016 na domácí půdě
v Českých Budějovicích, odkud se pak tandem přesune do Rakouska, Slovinska, Slovenska
a Polska, kde bude zakončeno 23. 9. 2016 koncertem ve Wroclawi. Celkem se tak turné
sestává z devíti zastávek. Jelikož ovšem v lovecraftovském universu nemá často konec ten
význam, jaký bychom od něj čekali, nebude ani polský koncert poslední tečkou za celým
podnikem. Tato proběhne ve formě afterparty 19. 11. 2016 v pražském klubu Modrá
Vopice.
Jelikož motiv chobotnice najdete na aktuálních albech obou kapel, tedy jak na „Drowner’s
Dance“ od MINORITY SOUND, tak na „ÆØN5“ od POSTCARDS FROM ARKHAM, je
celkem logické, že se někdo z hlavonožců bude angažovat i v OCTODANCE EUROPEAN
TOUR 2016, což znamená, že turné bude mít speciálního hosta. A nebude to jen tak někdo.
Až ze samotného mrtvého města R’lyeh, tedy z 47°9′S 126°43′W, přichází Z’aagn’zhaxz
(jak se to vyslovuje, se nás neptejte, nemáme tušení), jinak řečený Ephraim, zplozenec
mocného Cthulhu, aby nad touto výpravou převzal dozor a zajistil tak, že nic nebude
ponecháno náhodě, jelikož i v chaosu musí být ordnung!
Apropos, chcete-li se dozvědět, jak probíhaly přípravy jednotlivých aktérů na turné (a jak
Ephraim vlastně vypadá), navštivte oficiální FB profil MetalGate.
Užijte si spolu s námi lovecraftovský podzim! Na viděnou na turné!

Rozpis turné:
15. 9. 2016 @ Velbloud Club – České Budějovice (ČR)
16. 9. 2016 @ Club Q – Graz (Rakousko); support Suncrust
17. 9. 2016 @ MIKK Club - Murska Sobota (Slovinsko); support Srd, Crucifixions
18. 9. 2016 @ Viper Room – Vídeň (Rakousko); support KaaK, Dschagganath
19. 9. 2016 @ Melodka – Brno (ČR); support Embrace The Darkness
20. 9. 2016 @ The Pub – Bánovce nad Bebravou (Slovensko)

21. 9. 2016 @ Kolečko – Žilina (Slovensko); support Vendeta
22. 9. 2016 @ Collosseum – Košice (Slovensko); support Flowers In The Dark
23. 9. 2016 @ Ciemna Strona Miasta – Wroclaw (Polsko); support Gorthaur, Evidence Based
Medicine
19. 11. 2016 @ Modrá Vopice – Praha (ČR), support KaaK, Congenital Anomalies
https://www.facebook.com/events/1294531903911084/

www.metalgate.cz
www.facebook.com/minoritysound/
www.facebook.com/PostcardsFromArkham/

