MetalGate Massacre vol.4: velké finále před branami!
V sobotu 6. dubna 2013 proběhlo v pražském Matrix klubu druhé semifinále čtvrtého ročníku
soutěže metalových kapel MetalGate Massacre. Jako obvykle se mezi sebou utkala čtveřice
soutěžních kapel, složená z táborské metal-hardcorové kapely Meresiew, která vystoupila z pozice
druhé Divoké Karty soutěže, dále z dvojice pražských skupin Attack The Hero (hardcore-indie) a
Into Dust (hardcore) a taktéž z olomoucké metalcore-nu metalové formace Sunset Trail.
Z hudebního hlediska bylo toto semifinále tedy ve znamení moderních metalových stylů.
Soutěžící kapely přišlo na jejich cestě za vítězstvím podpořit přes 200 diváků! Tito svým
hlasováním rovněž vybírali prvního z dvojice postupujících do finále.
Druhého postupujícího vybírala odborná porota, tentokráte ve složení Bruno Kovařík (zpěvák a
baskytarista domácí death metalové ikony Hypnos), Dan Pavlík (zpěvák a kytarista domácí death
metalové stálice Tortharry), Jan Martínek (redaktor online magazínu Rockshock), Filip Robovski
(baskytarista české thrash metalové legendy Kryptor), a aby to nebyl pouze pánský klub, zasedla
v porotě též Jana Veselá, redaktorka fóra Orbis Metallum.
Dva ze zmíněných porotců, konkrétně Filip Robovski a Jan Martínek, rovněž v rámci druhého
semifinále pokřtili aktuální album Kryptor „Best Of Fuck Off!!!“ za asistence zbytku této kapely.
Po křtu došlo na vyhlášení výsledků. Hlasování diváků přineslo následující verdikt: na prvním
místě se s počtem 97 hlasů umístili Attack The Hero, druhé místo připadlo Into Dust s 79 hlasy,
třetí pak Sunset Trail s 33 hlasy a závěrečné čtvrté místo obsadili Meresiew s 7 hlasy.
V paralelním hlasování poroty se pak na prvním místě umístili Sunset Trail s 7 hlasy, na druhém
Meresiew a Into Dust shodně s 4 hlasy a třetí místo připadlo Attack The Hero, kteří nedostali od
poroty žádný hlas.
Do finále tedy postoupily kapely ATTACK THE HERO a SUNSET TRAIL! Tyto dvě formace
tak doplní dvojici SPREADING DREAD a NOBODY KNOWS, kteří postoupili z prvního
semifinále.
Tyto čtyři kapely se spolu utkají o celkové vítězství v závěrečné bitvě velkého finále čtvrtého
ročníku MetalGate Massacre, které proběhne v sobotu 20. dubna 2013 opět v pražském klubu
Matrix.
Kromě soutěžících vystoupí ten večer ještě speciální host – HYPNOS!
POZOR, tentokráte začínáme JIŽ v 19:30. Klub je pro diváky otevřen od 18:30. Vstupné je
jako vždy zdarma!
Přijďte podpořit své favority. Těšíme se na Vás!
www.metalgate.cz

