METALGATE UVÁDÍ: MINORITY SOUND – ANALYSIS
Po dlouhých třech letech příprav přichází pražský metal-electronica projekt Minority
Sound se svým debutovým albem „Analysis“. Celkem devět skladeb přináší originální
kombinaci ostrých kytarových riffů s nezaměnitelným zvukem elektronických
samplů. Tato strojově přesná odlidštěná syntéza pak ve svém celku podtrhuje lyriku
jednotlivých songů jdoucích až na dřeň paradoxů a absurdit lidské existence, a je tak
tím pravým pro všechny fanoušky metalových velikánů Pain, Static-X, Fear Factory
či pozdější tvorby Kovenant.
Jinými slovy, „Skrze zvuk se snažíme pochopit nekonečný lidský kolotoč a čím hlouběji se
do něj ponořujeme, tím více objevujeme směšnou pravidelnost lidského bytí“.
Kapela Minority Sound působí na české scéně od roku 2007 a vznikla jakožto společný
projekt dvou muzikantů, Oty z formace Poppy Seed Grinder a Guleshe, bývalého kytaristu
spolků Return to Innocence a Rites of Undeath. Za dobu své existence nasbírali Minority
Sound řadu koncertních zkušeností jak z klubové, tak z festivalové scény. Pomyslným
vrcholem koncertních aktivit Minority Sound je vystoupení na 15. ročníku festivalu Brutal
Assault v létě 2010.
Vydavatelem „Analysis“ se stal label MetalGate, a Minority Sound se tak stali třetí
kapelou, spolu s Abstract Essence a Dymytry, ve vznikající MG stáji. „Analysis“
spatřilo světlo světla na konci srpna 2010 ve formátu digipack s bonusem v podobě
plakátu Minority Sound. Oficiální křest pak proběhl za velkého ohlasu fanoušků
4.9.2010 v Praze.
Toto album je k dostání v MetalGate eshop, nebo přímo u kapely na živých
vystoupeních, kde je k dispozici rovněž další MS merchandise.
www.minoritysound.com
www.metalgate.cz
O MetalGate:
MetalGate vznikl v roce 2008 jakožto středně velký festivalový projekt s dlouhodobým cílem zaměřovat se
na a podporovat českou metalovou scénu. O rok později se do MG portfolia přidali i menší klubové akce,
soutěž pro české metalové kapely MetalGate Massacre a MetalGate eshop specializující se na česká metalová
alba. V témže roce uvítali akce MG první zahraniční kapely. Na přelomu 2009 a 2010 zahájil MetalGate
vydavatelskou činnost.
Kontakty:
Minority Sound - gulesh@centrum.cz; MetalGate – ondrej.smejkal@o2active.cz

