MetalGate Massacre vol.3 – Resumé finálového večera!
Jaro je nejen časem probouzení přírody, ale probouzí se i česká metalová scéna prostřednictvím
každoročního turnaje tvrdých kapel pod názvem MetalGate Massacre. Klání mladých metalových
zabijáků vyvrcholilo velkolepým finále 21. 4. 2012 v pražském klubu Matrix, a to za podpory satanské
hydry ROOT, již jistě netřeba představovat. Díky hlasům diváků i fanoušků z minulých kol se ve finále
mohly utkat kapely Keep On Rotting z Litoměřic, Hellocaustor ze Žatce, Revenge Division z Bánské
Bystrice a Aposepsis z Prahy.
Finálový večer přišlo navštívit neskutečných 450 fanoušků, takže klub Matrix praskal ve švech. Některé
kapely dokonce vypravily pro své příznivce autobusy a před místem utkání s předstihem čekala i řada
fanoušků ze Slovenska.
Podle pravidel MetalGate Massacre hlasovali fanoušci i odborná porota složená z frontmana hostujících
Root Jiřího „BigBosse“ Valtera, Aleny Krákorové z iniciativy Czech Metal Support, kytaristy Oty
Hobsta z kapely Minority Sound, moderátora rádia Beat Bohouše Němce a nejznámějšího českého
rockového žurnalisty Petra Korála. Každý hlas porotce měl tentokrát váhu 5% z celkového počtu hlasů
diváků, což zamíchalo už tak velmi těsnými výsledky. Všichni zúčastnění rozhodli svými hlasy o
výsledku soutěže nakonec takto:





1. místo – Keep On Rotting (131 hlasů diváci + 20 hlasů porota, 151 hlasů celkem)
2. místo – Hellocaustor (99 hlasů diváci + 40 hlasů porota, 139 hlasů celkem)
3. místo – Revenge Division (69 hlasů diváci + 40 hlasů porota, 109 hlasů celkem)
4. místo – Aposepsis (100 hlasů diváci + 0 hlasů porota, 100 hlasů celkem)

Jak vidno z výsledků finálového večera, opět se ukázalo, že oproti možným předpokladům pražské kapely
nemají výhodu domácího prostředí. Po slavnostním vyhlášení výsledků se Petr Korál postaral o hudební
produkci, takže se v klubu ještě dlouho slavilo. Ostatně, kapela Keep On Rotting, které tímto srdečně
gratulujeme, má co! Vyhrála totiž vydání alba u MetalGate Records, honorované vystoupení na
každoročním MetalGate Czech Death Festu, jenž se i letos uskuteční v Červeném Kostelci, štědrou
poukázku na zboží z hudebního obchodu Music City, Nosferatu, tvorbu kolekce triček u Crystal
Productions a sud piva. Ani ostatní finalisté nepřišli zkrátka, mezi dalšími cenami bylo vystoupení na
Rock for People od Muzikusu a jeho roční předplatné, koncert v Matrixu, zkušebny a další.
Jak se vítězní Keep On Rotting asi poperou s tvorbou desky? Přejeme jim, ať je to se stejnou důstojností
a odvahou, s jakou to zvládli loňští vítězové soutěže, deathcoroví Suffocate With Your Fame, kteří již
tři měsíce po skončení soutěže nahrávali desku a v současné době brázdí celou řadu českých i
slovenských pódií prostřednictvím svého turné The New World Order Tour 2012. Na podzim je čeká
podobná výzva v Polsku, Německu i Rakousku.
Brány MetalGate Massacre se tímto letos uzavřely, ale bylo by bláhové se domnívat, že tím pro nás
skončila sezóna. V letních dnech 15. a 16. června 2012 vás totiž čeká výborná atmosféra a špičkový zvuk

MetalGate Czech Death Festu, který letos poctí svou návštěvou mezi třiceti skvělými kapelami i
americká deathmetalová rolba SUFFOCATION a švédští mistři melodického death metalu DARK
TRANQUILITY! Nezapomeňte tedy navštívit webové stránky www.czechdeathfest.cz pro kompletní
přehled informací. Jako každý rok, i letos si dáváme záležet na kvalitní organizaci, kterou chceme
dosáhnout maximální spokojenosti každého z vás!
Pozadu nebude ani naše vydavatelská činnost. Ostatně, finále třetího ročníku MetalGate Massacre
navštívil též Petr Staněk, frontman kapely LiveEvil, který s sebou přinesl master nové desky 3
Altering. Tento jsme obratem předali do výroby a v první polovině května se tento počin dostane i
k Vám. Master jsme slyšeli a bez debat se jedná o velmi kvalitní materiál. Těšte se!
A MetalGate Massacre pro příští rok? Nechte se překvapit, ale věřte, že už teď máme spoustu
zajímavých nápadů!
www.metalgate.cz

