
 

MetalGate Massacre vol.3 – v polovině semifinálové části  

V sobotu 17.3.2012 proběhlo v pražském Matrix klubu první semifinálové kolo třetího ročníku soutěže 

metalových kapel MetalGate Massacre. O postup do závěrečných finálových bojů se tentokráte utkali 

ostravská thrash-death kapela Eternity na pozici Divoké karty a tedy premiérově, dále death-acid 

formace Keep On Rotting z Litoměřic, thrash metalisté Hellocaustor z Žatce a západočeská death 

metalová formace Neurotic Machinery.  

Jednotlivé soutěžící přišlo podpořit přes 200 fanoušků, včetně zájezdu z Litoměřic. Celý večer byl opět 

přenášen živě prostřednictvím online streamu na oficiálních stránkách soutěže. A jak to dopadlo?   

Dle pravidel soutěže postupují z každého semifinále vždy dvě kapely do finále. Tu první vybírají svým 

hlasováním přítomní diváci, kteří v rámci prvního semifinále rozhodli takto.  

 1. místo – Keep On Rotting (84 hlasů) 

 2. místo – Hellocaustor (54 hlasů) 

 3. místo – Neurotic Machinery (14 hlasů) 

 4. místo – Eternity (6 hlasů) 

Druhého postupujícího vybírá, na místě přítomná, odborná porota, která v rámci prvního semifinále 

byla ve složení Filip Robovski, baskytarista kapely Kryptor, Damian, majitel Underground & Gothic 

shopu Nosferatu, Standa Rubáš, moderátor pořadu Hard n’ Heavy na Radiu Beat, Tomáš Kotrba, 

baskytarista táborské formace F.O.B. a Alena Jansenová, zpěvačka kapely Nocturnal Pestilence a 

organizátorka projektu Czech Metal Support. Porotci ve svém hlasování rozhodli takto.  

 1. místo – Hellocaustor (6 hlasů) 

 2. místo – Keep On Rotting (5 hlasů) 

 3. místo – Neurotic Machinery (4 hlasy) 

 4. místo – Eternity (0 hlasů) 

První dvojicí finalistů se tedy staly formace Keep On Rotting a Hellocaustor. Zbývající finalisté 

vzejdou z druhého semifinále, které se uskuteční v sobotu 31.3.2012 opět v pražském Matrix klubu. O 

postup budou soutěžit kapely GIBON’S, SOLAR SYSTEM, REVENGE DIVISION a APOSEPSIS.  

Vybírat budou opět jak diváci, tak porota, ve které tentokráte zasedne i zpěvák kultovních Root, Jiří „Big 

Boss“ Valter.  

Začínáme ve 20:00. Klub bude pro návštěvníky otevřen od 19:00. Vstupné je jako vždy zdarma! Pro 

ty z vás, kteří se nemohou zúčastnit, bude k dispozici opět online živý přenos na webu soutěže.  

Přijďte podpořit své favority! Těšíme se na Vás!  

www.metalgate.cz      

http://www.metalgate.cz/

