MetalGate Massacre vol.6: dobojováno!
A je to. Ve čtvrtek 3.3.2016 proběhlo v pražském klubu Modrá Vopice velké finále šestého
ročníku soutěže kapel MetalGate Massacre. V závěrečné bitvě se o titul celkového vítěze a
o ceny s tím spjaté střetly formace MeltDown, LateXjesuS, Drunk with Pain a Agassiz.
Tentokráte jsme konečně prolomili neblahý trend šestého ročníku, jelikož odehrály všechny
čtyři soutěžní kapely, které v jejich snažení přišla podpořit necelá stovka diváků.
O výsledku rozhodovalo opět hlasování jednak přítomných fanoušků a jednak odborné
poroty, která zasedla ve složení Růžena Šmejkalová (zástupce kreativní divize Artellery),
Petr Korál (legendární hudební publicista, moderátor Rádia 1 a Rádia Beat), Serpenth
(baskytarista Belphegor), Chymus (frontman Antigod) a Bohouš Němec (hudební publicista,
moderátor Rádia 1 a Rádia Beat).
A verdikt? Tentokráte šlo opravdu o každý hlas. S celkovým počtem 34 hlasů získali
vítězství Drunk with Pain. Druhé místo obsadili MeltDown s celkovým počtem 33 hlasů.
Třetí příčka připadla Agassiz s celkovým počtem 32 hlasů a závěrečnou čtvrtou pozici
si připsali LateXjesuS s celkovým počtem 14 hlasů.
Brněnsko venezuelská metalová úderka DRUNK WITH PAIN se tedy stala celkovým
vítězem šestého ročníku MetalGate Massacre, díky čemuž si odnesla natočení klipu
kreativní divizí Artellery, honorované vystoupení na MetalGate Czech Death Fest 2016,
balíček kapelního merche od Crystal Productions obsahující mimo jiné trička, klíčenky,
trsátka, kapelní banner, a další ceny. Druzí MELTDOWN získali nahrávací frekvenci
v našem MetalGate studiu a zkrátka nepřišli ani AGASSIZ a LATEXJESUS, kteří si
odnesli předplatné elektronické verze časopisu Muzikus a tekuté ceny.
Šestý ročník MGM je tedy za námi. Nám nezbývá než poděkovat všem, díky kterým se
tento mohl letos uskutečnit, tedy partnerům soutěže, jmenovitě klubu Modrá Vopice,
společnostem Kytary.cz, Crystal Productions, Artellery a magazínu Muzikus, dále pak
všem kapelám, které do toho letos šly, všem porotcům, kteří letos hodnotili, a v neposlední
řadě všem fanouškům, kteří svojí účastí pomohli dovést tento ročník do zdárného konce!
Naše aktivity ale pokračují dále. Nyní nás čeká finské podivné jaro a v létě pak již osmý
ročník domácí metalové veselice MetalGate Czech Death Fest.
Tak na viděnou příště!
www.metalgate.cz

