
 

 

MetalGate Records uvádí: Suffocate With Your Fame – The New World Order 

Černošická smečka vyznavačů death-metalcore proměnila ve skutečnost první cenu za 

vítězství v soutěži MetalGate Massacre a natočila své první dlouhohrající CD s názvem 

The New World Order. Album vyšlo pod labelem MetalGate Records a spatřilo světlo 

světa 22. 10. 2011. Tentýž den bylo pokřtěno na MetalGate Massacre Warm-Up Party v 

pražském klubu Matrix. Kapela tak tímto počinem uzavírá určitou etapu své existence 

pod názvem Suffocate With Your Vomitus a otevírá novou etapu v cestě za 

sebevyjádřením pod lehce ironickým názvem Suffocate With Your Fame. Název 

reflektuje pocity kapely z dnešního světa a materialistické společnosti a zároveň 

koresponduje s názvem nového alba. 

Kapela vznikla v polovině letních prázdnin 2009 v Černošicích sjednocením dvou jiných 

černošických skupin False Hope a Back to Grape pod názvem Suffocate With Your Vomitus. 

Za šest týdnů vytvořila kapela původní repertoár a hned následovaly i první koncerty. Od 

května 2010 začali SWYV vystupovat v šestičlenné sestavě, čímž posílili svůj hudební projev 

i pódiové show. V srpnu 2010 natočili svůj debut s názvem „EP 2010“. Posíleni velkou řadou 

koncertních vystoupení (i po boku známých zahraničních kapel) se SWYV přihlásili do 

druhého ročníku soutěže MetalGate Massacre, kde postoupili do finále a v květnu 2011 soutěž 

vyhráli. Získali tím jako první cenu možnost natočit album u MetalGate Records, kterou 

využili a plánovaný „The New World Order“ se stal skutečností. Současně s natáčením alba si 

kapela změnila název na Suffocate With Your Fame (SWYF). 

Ďáblíci z Černošic hrají řízný death-metalcore a jejich popularita neustále roste. Při svých 

vystoupeních potěší nejen ucho, ale i oko diváka a fanouškovská základna se kapele utěšeně 

rozrůstá. 

Album „The New World Order“ bylo natočeno ve studiu Kocis, mastering byl proveden 

v USA. CD je k dostání od 22. 10. 2011 v MetalGate e-shopu a také na živých 

vystoupeních kapely. 
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