BEAST IN BLACK NA ROCK POD KAMEŇOM 2019
VYPUSTÍ BEŠTIU
Blíţiace sa leto prináša so sebou okrem horúcich oddychových dní aj čas na festivaly
a hudobné chuťovky. Svoje brány po roku čakania znova otvorí jedinečný rockový
festival na Slovenku, Rock pod Kameňom. Po 17-krát uvedie mesto Snina do priestorov
unikátnej rekreačnej oblasti Sninské Rybníky svetové rockové hviezdy.Svoje drápy
opäť na Slovensku vystrčí fínska heavy metalová skupina BEAST IN BLACK.
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Beštia je späť, BEAST IN BLACK! Tieto slová sa neodmysliteľne spájajú so zakladateľom
kapely AntonomKabanenom, hneď po odchode z bývalej kapely BattleBeast, naverboval
nových spoločníkov na cestu výziev – basgitaristaMate Molnar (Wisdom), gitarista
KasperiHeikkinen (UDO), bubeník AttePalokangas (Thunderstone) a gréckeho slávika
YannisaPapadopoulosa (Wardrum).
BEAST IN BLACK -https://youtu.be/2N4tXf3Ensw
Kabanen vytvoril novú skupinu návykových piesni, ktoré vzrušujú neúprosnou energiou
a silou. Celá skupina preto rýchlo vystrelila k nebesiam, chytľavé melódie a silný vokál
moderných poslucháčov metalu proste priťahuje. Po úspechu albumu Berserker (2017)
kapela vydáva pokračovateľa s názvom FromHellWith Love (2019). Mnoho melódii
a refrénov si okamžite zapamätáte, nepôjdu vám z hlavy.
BEAST IN BLACK -https://youtu.be/f8qWbowzwZU
Kapela vydala druhý album, zorganizovala tour, ktoré vôbec nečakali. Premýšľanie nad
setlistom, skúšaním piesni, show, či predajom lístkov, nakoniec ľuďom poskytlo neuveriteľný
BEAST IN BLACK zážitok. Kam nasleduje kapela po posledných koncertoch FROM HELL
WITH LOVE TOUR prezradil zakladateľ Anton Kabanen: „Potom sú tu festivaly
a máme plány na jeseň, ale prirodzene nemôţeme oznámiť ešte ani tie preto, ţe je to
stále dôverné alebo je to v rokovaní, ako hovorím, ale bude to veľmi rušný rok pre nás

a kedykoľvek budeme mať voľný čas, myslím si, ţe nastavíme náš radar smerom
k tretiemu albumu, ktorý treba urobiť skôr neţ neskôr.“
Niekoľko známych hudobníkov tiež ocenilo úspechy BEAST IN BLACK. Kapela ako
predskokan
podporila
legendárny
W.A.S.P.,
RHAPSODY
Reunion
alebo
NIGHTWISH.Beast in Black vstúpilo do sŕdc mnohých ľudí po celom svete, s ich prvým
európskym tour a dokonca aj niekoľkými festivalovými vystúpeniami, ktoré už boli
oznámené, je všetko nastavené na tú ohromnú beštiu v čiernom, aby pokračovala na svojej
nezastaviteľnej ceste k vrcholu dnešnej metalovej scény.
O program Rock pod Kameňom, ktorý patrí medzi najväčšie a najlepšie festivaly na
Slovensku sa postará BEAST IN BLACK, ARKONA, ALESTORM, DYNAZTY,
CRYSTAL VIPER, BACK:N:BLACK, MOTORBAND, DOGA, WALDA GANG,
HORKÝŢE SLÍŢE, BIJOUTERRIER a mnoho ďalších.
Vstupenkyna Rock pod Kameňom 2019sú k dispozícii zatiaľ iba prostredníctvom
webuwww.rockpodkamenom.sk.Aktuálna cena permanentiek je 33€.Pri tejto edícii
vstupeniek môžete využiť kamarátsku zľavu 4+1 (pri zakúpení 5 vstupeniek zaplatíte za 4
vstupenky a piatu máte zadarmo).
Viac informácii nájdete na webe festivalu www.rockpodkamenom.skalebo na
facebookových stránkachhttps://www.facebook.com/rockpodkamenom. Festival Rock pod
Kameňom sa koná od 1. do 3. augusta 2019 v unikátnej oblasti Sninské Rybníky
a v jedinečnej atmosfére, ktorú môţete zaţiť len raz do roka.
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