
 

Bilance druhého ročníku MetalGate Massacre 

14. května 2011 se v pražském Matrix klubu uzavřel druhý ročník soutěže metalových kapel 

MetalGate Massacre. Závěrečnou bitvu velkého corového finále mezi sebou za velkého 

diváckého ohlasu svedly kapely xXXx z Prahy, Area Core z České Lípy, Shadow Area ze 

Strážnice na Moravě a Suffocate With Your Vomitus z Černošic u Prahy. Právě S.W.Y.V. 

se v následném hlasování stali absolutními vítězi MetalGate Massacre vol.II. Druhé místo 

obsadili Shadow Area. Třetí příčka připadla xXXx, čtvrté místo pak Area Core.  

Vítězné kapely si přišly na opravdu hodnotné ceny. V půli července se S.W.Y.V. odeberou 

do studia Kocis v Táboře, aby zde nahráli své nové album, které následně vyjde u 

MetalGate Records. Následně pak dojde na výrobu videoklipu u Leviathan. Sud piva od 

Matrix klubu již kapela zdárně pokořila. Další ceny od Red Raven a Music City čekají na 

vyzvednutí.  

Druzí Shadow Area vystoupili v sobotu 11.6.2011 na festivalu MetalGate Czech Death 

Fest, kde sklidili nejen honorář, ale hlavně úspěch u návštěvníků festu. Kapela si též 

připravuje grafické podklady pro výrobu 30 triček u IFA Production.  

Xka získala možnost zkoušení zdarma ve zkušebnách klubu Matrix a rovněž poukázky na 

odběr zboží od Red Raven a Music City. Area Core připadli tekuté ceny od Matrixu a 

permanentka na akce MetalGate.  

Oproti úvodnímu ročníku se druhé dějství MetalGate Massacre rozhodně setkalo s větším 

ohlasem fanoušků. V celkovém součtu soutěž navštívilo 2150 diváků během sedmi živých 

kol. Na samotné finále přišlo své favority podpořit rekordních 550 fanoušků! Kapely 

Shadow Area a Area Core dokonce vypravily autobusy se svými příznivci. Oficiální 

soutěžní web MetalGate Massacre zaznamenal v průběhu soutěže přes 10 000 unikátních 

návštěv.  

Takovéto ohlasy nás pořadatele velice těší a děkujeme všem, kteří se letošního MetalGate 

Massacre zúčastnili v jakékoliv roli. Dále věříme a doufáme, že nám zachováte přízeň i 

nadále, protože Massacre pokračuje!  

Přípravy třetího ročníku byly zahájeny. Od 15.9.2011 bude na stránkách soutěže spuštěna 

oficiální registrace, která poběží přes celý říjen až do 20. listopadu. V prosinci budou 

následně vyhlášeny kapely postoupivší do základních kol. Ostrý start soutěže pak nastane 

v lednu 2012.  

Sledujte www.metalgate.cz    

http://www.metalgate.cz/

