Brutal Assault zahušťuje sestavu Clawfinger, Einherjer, The Lurking
Fear, Samael!
Brutal Assault, 9. - 12. srpna 2017, Pevnost Josefov - Jaroměř

Festival Brutal Assault hlásí další jména do sestavy pro rok 2017! Legendární Švédi
Clawfinger se sice po svém posledním vystoupení na BA před čtyřmi lety rozpadli,
nicméně od té doby se tu a tam objeví na některé akci. Výjimkou nebude ani Brutal
Assault 2017! Festival ale oznamuje i další jména!
Ruský pohanský kmen Arkona, veden a založen zpěvačkou a skladatelkou Mashou
Arkhipovovou přesně před patnácti lety, je tím nejlepším z folk metalu, postaveného na typicky
slovanských melodiích a pohanském mysticismu. B
 orn Of Orisis jsou taktéž třešničkou na
dortu, ovšem na dortu zcela jiném – a to progresivně death metal / corovém. Taktéž již téměř
patnáct let patří k vedoucím kapelám tohoto směru a na svých nahrávkách vždy hledí vstříc
novým horizontům.
Kurz směr horizont taktéž nabraly dračí lodě Norů Einherjer, spoluzakladatelů viking metalu,
kteří se taktéž vracejí ke svému debutu, aby jej přivezli v nové osvěžující formě.
Jen výjimečně opakujeme kapely dva roky po sobě, v případě Gruesome však po loňském
fantastickém koncertu děláme výjimku, aby si jej mohli užít i ti, co jej loni minuli. Gruesome
dokonale živují duch Chucka Schuldinera a to nejlepší z éry alba Leprosy. Svůj návrat na Brutal
Assault ohlašují také metalcoroví Walls Of Jericho.
Malignat Tumour vloni oslavili 25 let na scéně novým albem s jednoduchým názvem The
Metallist! Jejich sdělění přetrvává a hrnou ho v nastaveném swingujícím motorheaďácky
špinavém rock’n’rollovém stylu. Mourning Beloveth patří k vybranému irskému metalovému
exportu a tak jako jejich krajané, kteří v metalovém světě prorazili, mají zřejmě patent na
těžkotonážní, depresivní a mučivý sound.
The Lurking Fear jsou novou deathmetalovou kapelou. Abyste věděli, co čekat, stačí se
podívat na sestavu: Tomas Lindberg (At The Gates, Disfear, Skitsystem), Jonas Stålhammar
(God Macabre, Crippled Black Phoenix), Fredrik Wallenberg (Skitsystem), Andreas Axelsson
(Tormented, Disfear, ex Edge Of Sanity, ex Marduk), Adrian Erlandsson (At The Gates, The
Haunted, ex Paradise Lost, ex Cradle Of Filth).
Na závěr jsme velmi poctěni, že s námi svých třicet let existence speciálním setem oslaví
švýcarští páni temnot Samael, kteří se objeví po boku francouzských atmosférických
experimentátorů na poli black a death metalu S
 vart Crown.

Linky:
http://brutalassault.cz/cs/
https://www.facebook.com/brutalassault.cz/
YouTube:
Gojira - Live at Brutal Assault 2016 - https://www.youtube.com/watch?v=9Z9VprJ-clE

Brutal Assault 2016 After Movie - https://www.youtube.com/watch?v=3TY3fkgpC70

