MetalGate Massacre vol.II – soutěžní kola naživo i online
Už se nám to blíží. Jinými slovy, druhý ročník soutěže metalových kapel MetalGate Massacre je
těsně před svým ostrým startem. Po ukončení registrační části, vybrala porota soutěže 16 kapel,
které se představí v základních kolech. Výběr to nebyl vůbec jednoduchý. Dle vyjádření samotné
poroty dodaly všechny registrované kapely velmi kvalitní materiál, čímž postavily porotce před
nelehký úkol. Po pečlivém posouzení nakonec přece jen vzešlo 16 jmen a to těchto:
D.A.D., Deathstar, Area Core, Interitus, Neurotic Machinery, Shadow Area, Calidad, Cruel, Fire
In The Hall, xXXx, Suffocate With Your Vomitus, Gibbet, dISCORDANT, Warhawk,
Flowerwhile, Burned Inside.
Formace Deathstar a Cruel následně ze soutěže odstoupily a byly nahrazeny dalšími kapelami
v pořadí, tedy Bad Victim a Greymon.
Vybraným soutěžícím blahopřejeme a držíme palce v souboji naživo.
Zbylým kapelám bychom rádi připomenuli, že ani pro ně ještě soutěž nekončí. Do 17.3.2011
probíhá online hlasování o dvě Divoké karty garantující postup přímo do semifinálové části
soutěže. Šance na postup tedy stále existuje a záleží jen na kapelách, jak dokáží zmobilizovat základnu
svých fanoušků.
16 vybraných formací dále bylo rozděleno vždy po čtyřech mezi jednotlivá základní kola dle klíče,
který najdete v soutěžních propozicích na webu MetalGate Massacre. Nyní je tedy vše připraveno na
den D.
Tím je čtvrtek 27.1.2011, kdy v pražském klubu Matrix proběhne od 19:00 první základní kolo.
Nejprve se představí první čtveřice soutěžících ve složení Gibbet, Fire In The Hall, Neurotic
Machinery a Area Core. Závěrem pak vystoupí host večera, kterým je pro první kolo vítěz minulého
ročníku MetalGate Massacre, pražská psy-core formace DYMYTRY.
Stejně jako minule, je na všechny soutěžní kola vstup zdarma, tak přijďte podpořit své favority! O
tom, kdo se stane prvním postupujícím, rozhodujete vy!
Pokud byste se přece jen nemohli dostavit, není třeba si zoufat, že vám něco uteče. Jako novinku
zavádíme pro druhý ročník ve spolupráci s Music City online streaming, tedy přímý přenos
z jednotlivých večerů, který můžete sledovat naživo v den konání na stránkách
www.jamstage.cz/jamstage-tv. Archiv jednotlivých videí pak bude k dispozici na webu MetalGate
Massacre. Hlasovat pro jednotlivé soutěžící bohužel není v rámci streamingu možné, nicméně
alespoň budete v obraze.
Tedy, na viděnou 27. ledna.

