Semifinále
1. ročníku soutěže metalových kapel
METALGATE MASSACRE

Po sérii šesti úspěšných základních kol prvního ročníku METALGATE MASSACRE
vstupuje soutěž metalových kapel do semifinále. Vítězné kapely základních kol
včetně 2 divokých karet, tj. kapel vybraných fanoušky s nejvyšším počtem hlasů,
vstupují do 2 semifinálových kol, které se uskuteční 15. 4. 2010 a 13. 5. 2010
v klubu MATRIX.
První semifinále uvede od 19 hodin první divoká karta – kapela ASCENDANCY.
Od 20:05 hod. vystoupí kapela LEGION, která se umístila na 1. místě třetího základního
kola. Od 21:10 hodin ji vystřídá kapela ELYSIUM, která v souladu s pravidly díky druhému
nejvyššímu počtu hlasů návštěvníků z 1.-3. základního soutěžního kolo nahradila kapelu
Fire in the Hall, která na základě svého vítězství v 1. kole měla postoupit, ale z důvodu
zahraniční pracovní cesty jednoho z členů kapely se nemůže semifinále zúčastnit. Večer
uzavře od 22:15 hodin kapela THE PANT, která se umístila na 1. místě druhého
základního kola.
Ve druhém semifinále se o postup utkají opět 4 kapely, od 19 hodin druhá divoká karta –
kapela OBSCURO CORVUS, dále kapela DYMYTRY (vítěz 4. základního kola), INSANE
(vítěz 5. základního kola) a VENEFICA (vítěz 6. základního kola).
Z obou semifinálových kol postoupí vždy 2 kapely do finále, které se uskuteční 3. 6 .2010
v klubu MATRIX. O postupu do finále rozhoduje nejen odborná porota ve složení Petr
Korál - moderátor Rádia 1, Standa Rubáš – moderátor Rádia Beat, David Třeška - externí
hudební redaktor, Michal Samiec – baskytarista, Miloš Knopp - kytarista z kapely Aleše
Brichty, ale také návštěvníci klubu v den konání semifinále.
Přijďte podpořit skutečného metalového vítěze! Váš hlas rozhodne.
Druhý den po soutěži budou zveřejněny výsledky na stránkách www.metalgatemassacre.cz a na www.music-city.cz.
Celkový vítěz soutěže pak získá možnost vystoupit na letním MetalGate Open Air festivalu
konaném
12. 6. 2010 v areálu VOSTROV u Mnichova Hradiště a stane se
sponzorovanou kapelou MUSIC CITY 1. úrovně. Od MUSIC CITY pak dále získá ceny
v hodnotě 45 000 Kč. Od klubu MATRIX pak získá vítězná kapela možnost uspořádání
koncertu a sud piva. Dále poukázky na zboží v Rock Fashion Shopu a Red Raven v
hodnotě 8000 Kč.
Bližší a detailnější informace naleznete na stránkách:
AudioMaster CZ s.r.o. – divize Music City
Adresa: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Spojení: Telefon: +420 226 011 171, Fax: +420 226 011 172
http://www.music-city.cz
Vedení společnosti: Ing. Jindřich Střelka, jednatel společnosti
Obchodní údaje IČ: 28206649, DIČ: CZ 28206649, Registrace: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 132711
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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 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.

S případnými dotazy se prosím obracejte na:
Ing. Michaela Filípková, LL. M., MSc
AudioMaster CZ s.r.o. – divize MUSIC CITY
Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 226 011 119, mobil: +420 724 134 618
E-mail: michaela.filipkova@music-city.cz
www.music-city.cz
Mgr. Tereza Erbenová
MMC Praha s. r. o.
Novodvorská 994/138, 142 21, Praha 4
Tel./fax: 239 043142, Mobil: +420 731 629 979
mailto: t.erbenova@mmcpraha.cz
www.mmcpraha.cz
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http://www.music-city.cz/html/music-city/souteze/metalgate-massacre-soutez/
a www.metalgate-massacre.cz.

