MetalGate & Postcards from Arkham uvádějí: Busking Ritual
Tóny akustických kytar a rytmy djembe se budou ve dne rozléhat ulicemi měst a večer v
komorních scénách. Unikátní série vystoupení POSTCARDS FROM ARKHAM nazvaná
„Busking Ritual“ nabídne skladby z alb „Oceanize“, „ÆØN5“ ale i z čerstvě vydané třetí
desky „MANTA“ tak, jak je běžně na klasických koncertech nikdy neuslyšíte.
Na naší metalové scéně existuje celá řada skupin, které se rozhodly předvést své písně v akustické
podobě, ovšem sehrát svůj repertoár v rámci buskingu (tedy pouličního uměleckého vystupování) je
zcela jiný level. Troufáme si tedy říct, že jsou to právě POSTCARDS FROM ARKHAM, kteří jako
první tuzemská kapela prověří, jak jsou naše města připravena na metalový busking.
Busking Ritual ale není jen o umělecké produkci pod širým nebem. Další jeho jedinečnost spočívá
v přidání druhého, též akustického, koncertu, který se ve večerních hodinách odehraje v
prostorách hudebních klubů, ale též na méně obvyklých místech. Ve vinárnách, barech, hospůdkách
a také na větších pódiích na náměstích; všude tam se představí POSTCARDS FROM ARKHAM s
netradiční úpravou svých písní.
Kapela si tento model vystupování poprvé zkusila již v červnu letošního roku, kdy se představila v
rámci akce „Svátek hudby“ v Železnici a Jičíně, a dále pak v Praze a Kutné Hoře, což dopadlo nad
očekávání dobře. Se svými pocity se podělil kapelník Marek „Frodys“ Pytlik: „Budou naše divnorockové-blackové skladby akusticky u “normálních lidí“ fungovat? To byla jedna z mnoha otázek,
která mi před tímto tour a obzvláště před prvním vystoupením rezonovala v hlavě. Obavy padly
okamžitě po první skladbě a s každým dalším vystoupením se dostavovala větší pohoda. To je
přesně to, co jsem těsně před dokončením desky MANTA potřeboval.“
Za zmínku stojí i fakt, že turné zavede skupinu do měst, v nichž si odškrtne svou koncertní
premiéru. „Celé tour se snažíme koncipovat tak, aby bylo pro nás jedinečné, zvláštní a mělo
atmosféru. Od vydání druhého alba ÆØN5 jsme odehráli spoustu koncertů nejen v ČR, ale i
v Evropě a stále nás baví objevovat nová místa, nové publikum a nové zkušenosti.“ komentuje
Frodys. Některá vystoupení se navíc konají v rámci speciálních kulturních akcí – příkladem jsou
koncerty v Havlíčkově Brodě (Havlíčkobrodské kulturní léto) a v Černé v Pošumaví (Lipnofest).
Ukázku akustického vystoupení si můžete vychutnat v následujících odkazech. Ještě lépe však
uděláte, když přijdete na některou z níže uvedených zastávek a necháte se sami prostoupit
snovou atmosférou fantastického světa POSTCARDS FROM ARKHAM.
https://youtu.be/NFcpSajM45I
https://www.youtube.com/watch?v=5iThIozP8JE

Rozpis turné:
15. 8. 2017
Olomouc / busking na Horním náměstí (cca 15:00)
Olomouc / čajovna Kratochvíle (21:00 – 22:00)
16. 8. 2017 (Havlíčkobrodské kulturní léto)
Jihlava / busking na Masarykově náměstí (cca 15:00)
Havlíčkův Brod / Havlíčkovo náměstí (20:00 - 21:00)
17. 8. 2017
Tábor / busking na Žižkově náměstí; Stánek (cca 15:00)
Tábor / Bardo (21:00 – 22:00)
18. 8. 2017
Třeboň / busking na Masarykově náměstí / na nábřeží rybníka Svět (cca 15:00)
Třeboň / Hospůdka U Čerta (21:00 - 22:00)
19. 8. 2017 (Lipnofest)
Černá v Pošumaví / Letní kino (cca 20:00)
20. 8. 2017
České Budějovice / Café Hostel (20:00 – 21:00)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.metalgate.cz
https://www.facebook.com/PostcardsFromArkham
https://postcardsfromarkham.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/events/1069153233186004/

