MetalGate Productions uvádí: finské podivné jaro
Patříte-li mezi fanoušky neobvyklé metalové tvorby, což znamená, že preferujete žánrové
subkategorie typu experimental, psychedelic, post-metal, drone, sludge apod., tak právě pro vás
máme výbornou zprávu: letošní jaro bude vskutku podivné, ale o to zajímavější, protože na svá
turné vyrážejí hned tři kapely z finského experimentálního a post-metalového undergroundu,
který utěšeně vzkvétá kolem města Tampere, a jejich cesty povedou i do ČR!
Jako první k nám zavítají experimentální black metaloví vizionáři ORANSSI PAZUZU, kteří
vystoupí v sobotu 12.3.2016 v pražském klubu Nová Chmelnice. Pokud jste byli na MetalGate
Czech Death Fest 2014, jistě si budete pamatovat jejich fenomenální vystoupení, během kterého
přehráli své tehdy aktuální album „Valonielu“ od začátku do konce. Nyní se k nám OP vrací, aby
představili nástupce, tedy novou desku jménem „Värähtelijä“, což je sakra dobrý důvod nenechat
si tento rituál ujít! Jako doprovod se po boku OP objeví dvě vycházející hvězdy české black
metalové scény a to DESIRE FOR SORROW a MALLEPHYR. Startujeme v 20:00.
V rámci druhého rituálu se vydáme do světa temné psychedelie, jelikož k nám přijedou DARK
BUDDHA RISING se svým aktuálním počinem „Inversum“, který vyšel minulý rok! DBR zde
vystoupí vůbec poprvé v historii a to v pátek 1.4.2016 v pražském klubu Modrá Vopice. Jako
support se představí prog-deathrash-ambient ikona FORGOTTEN SILENCE a
sludge/drone/ambient smečka BLUES FOR THE REDSUN, čímž bude mít tento večer velmi
specifický dramaturgický ráz jako stvořený pro milovníky všech hudebních podivností. Rituál
započne taktéž v 20:00.
Závěr celé série pak bude v čistě instrumentálním duchu, jelikož posledním členem celé trojice je
ambient-space rok-noise projekt MR. PETER HAYDEN! I tato kapela u nás bude mít svoji
historickou premiéru a to ve čtvrtek 28.4.2016 rovněž v pražském klubu Modrá Vopice. A aby i
tento třetí rituál měl svoji specifickou tvář, dále se můžete těšit na domácí lovecraftovský postrockový projekt POSTCARDS FROM ARKHAM a na ambient/groove/djent formaci BETWEEN
THE PLANETS. Začínáme opět v 20:00.
Vstupné na první rituál činí 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. Na druhý rituál 200 Kč
v předprodeji, 250 Kč na místě. Na třetí rituál pak 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě.
Ovšem pokud nechcete vynechat ani jeden z těchto koncertů, chystáme pro vás též speciální
permanentku na všechny tři rituály v ceně 500 Kč, čímž budete mít vstupné elegantně vyřešené!
Vstupenky v předprodeji zakoupíte buď na MetalGate e-shop nebo v síti Ticketstream.
Pro další informace sledujte webové stránky nebo FB profil MetalGate.
Tři finské kapely, tři rituály po třech kapelách, zkrátka přijďte si užít finské podivné jaro!
Těšíme se vás!
www.metalgate.cz

