METALGATE UVÁDÍ: F.O.B. – REAP WHAT YOU SOW
Táborští husité a organizátoři známého festivalu Žižkův vraždící palcát F.O.B. se po necelých
dvou letech vrací s novinkou „Reap what you sow“! Dříve death/thrash metalové těleso na ní
po angažování dreadatého démona na post vokalisty prohlubuje své experimentování
s metalcorem a melodickými vokály v duchu zaoceánských tvrdých kapel. Na svém novém
albu F.O.B. představují nejen daleko temnější zvuk dosažený vícestrunnými kytarami, ale i
apokalyptický koncept o kataklysmatu v podobě povodně, která zničí lidstvo za jeho nadutou
snahu diktovat přírodě své zákony. Přesně takhle lze parafrázovat hudbu, kterou nový počin
F.O.B. „Reap what you sow“ obsahuje. Můžete se tedy těšit na desatero skladeb úderných
jako boží přikázání, z nichž skvělý singl „Of a Martyr“ je již k dispozici k poslechu!
Kapela datuje svůj vznik do poloviny devadesátých let a již dlouho patří k tělesům razícím dobré
jméno českého extrémního soundu. S příchodem nového zpěváka Máry v roce 2008 kapela jako by
omládla a začala do své tvorby zapojovat i modernější metalové žánry. To se již projevilo na třetí
desce „The Dice…“ v témže roce a utvrdilo pak na čtvrté fošně z roku 2011 „Tomorrow’s Fires“,
kde navíc došlo k výměně na postu kytary, a do kapely přišel Profesor. Uběhly necelé dva roky,
několik desítek koncertů a kapela se opět zavřela do studia táborského studia KOCIS. Projevy
dalšího experimentování a prohlubování do moderny se tak dočkáme právě na novince „Reap what
you sow“, kdy F.O.B. angažovali i druhého kytaristu Dana Mazance (jinak též GENUINE
RELIEF), který nadále pomohl rozšířit již tak moderní zvuk kapely. Pokud si stejně jako my
myslíte, že nemá cenu přešlapovat na místě, pak je pro vás nové CD F.O.B. jasná volba!
Je k tomu několik pádných důvodů. Jeden z nich je například nezměnitelný fakt, že už zvuková
úroveň nové desky je na úrovni zahraničních alb a nemá v Čechách konkurenci. Je to minimálně
díky tomu, že samotná deska byla mixována a masterována v ruském studiu Post Organic Records
pod taktovkou Leonida Shipelika, kde vznikala například i deska známých ruských deathmetalcoristů My Autumn. Pádným argumentem okusit jablko poznání je také energie a jedinečnost
živého podání jejich produkce. F.O.B. jsou prostě na koncertech zárukou kvality!
A to nejlepší na závěr! Nové album vychází pod MetalGate Records, vy jej ale budete moci
získat i zdarma jako přílohu březnového vydání magazínu Spark! Deset nadupaných deathmetalcore tracků vás uzemní. Jste připraveni sklidit, co jste zaseli?
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