SOUTĚŽ METALGATE MASSACRE
SE CHÝLÍ K ZÁVĚRU ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Praha, 24. února 2010

Soutěž metalových kapel MetalGate Massacre má za sebou pět základních kol a
11.3.2010 se bude konat v MATRIX klubu závěrečné základní kolo. O poslední přímý
postup do druhého semifinále se utkají kapely OBJECT, VENEFICA a
ASCENDANCY. Hostem tohoto kola bude česká metalová legenda ROOT.

Divoké karty soutěže získají dvě kapely, které postupují do semifinálových večerů na
základě hlasování veřejnosti. Profily registrovaných kapel naleznou voliči na stránkách Music
City, hlasování probíhá až do 30.3.2010 na adrese hlasuj@music-city.cz.
Šesté základní kolo se opět koná v MATRIX klubu v Praze na Žižkově, začátek v 19:00,
vstupné pro všechny fanoušky metalové hudby ZDARMA. Soutěžit budou kapely OBJECT,
VENEFICA a ASCENDANCY, jako host vystoupí stálice českého metalu kapela ROOT.
Registrace kapel do soutěže MetalGate Massacre ročníku 2009/2010 byla ukončena
1.2.2010.
Pořadateli soutěže jsou MUSIC CITY, MMC Praha s.r.o. a MATRIX klub, porotu tvoří
známé osobnosti české tvrdé muziky – hudební publicisté Petr Korál a David Třeška,
moderátor Standa Rubáš a hudebníci Miloš Knopp a Michal Samiec.
Bližší a detailnější informace o soutěži naleznete na stránkách:
www.metalgate.cz
http://www.music-city.cz/html/music-city/souteze/metalgate-massacresoutez/
www.matrixklub.cz

Tisková zpráva

MetalGate Massacre zná již pět semifinalistů. V prvním semifinále se utkají skupiny
ELYSIUM, THE PANT A LEGION, doplněné vítězem „divoké karty“. Do druhého
semifinále zatím přímo postoupili ze čtvrtého kola DYMYTRY a z pátého kola INSANE.
Rovněž tyto kapely budou mít kromě vítěze šestého kola ještě soupeře z „divoké karty“, a to
druhého v pořadí.

O společnosti AudioMaster CZ s.r.o. – divize MUSIC CITY
Společnost AudioMaster CZ s.r.o. (dříve Audiomaster
s.r.o. – organizační složka) působí na trhu v České a
Slovenské republice od roku 2005. Společnost se
zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem hudebních nástrojů, světelné a zvukové
techniky. Od roku 2007 provozuje Centrum pro muzikanty MUSIC CITY na adrese
Ocelářská 937/39 v Praze 9 – Vysočanech a elektronický obchod na webových stránkách
www.music-city.cz.

O společnosti MMC Praha s.r.o.
Společnost MMC Praha s.r.o pořádá kulturní a dobročinné akce, hudební
festivaly, společenská setkání, aj. Spolupracuje s řadou divadelních
souborů, umělců, a kapel. Z posledních akcí bychom upozornili na Lesní
Slavnosti Divadla www.divadlovlese.cz, Rockový slunovrat v Řevnicích
www.rockovrat.cz a metalový festival MetalGate www.metalgate.cz, na
jejichž stránkách najdete i nově zprovozněný e-shop české metalové
scény.

MATRIX klub

www.matrixklub.cz
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mailto: t.erbenova@mmcpraha.cz
www.mmcpraha.cz

