ELVENKING
Vzhľadom na pôsobivú históriu ELVENKING to nie je možné poprieť: Talianska Folk Power Metal
kapela patrí k najdôležitejším a jedinečným kapelám scény. Hudobníci, ktorí zakladali tuto kapelu
v roku 1997, sa čoskoro dostali na cestu a etablovali sa medzi popredné európske bandy, pokiaľ ide
o power metalovú hudbu s ľudovými a pohanskými vplyvmi.
Od začiatku svojej kariéry ELVENKING spolupracuje s AFM Records - silné spojenie, ktoré doteraz
vyústilo do deviatich albumov.
V roku 2019 vydáva skupina svoje ďalšie a desiate majstrovské dielo: „Reader of the Runes Divination“. Koncepčný album je dobrodružnou cestou do mystického sveta rún, mágie a
starodávnych síl ďaleko od viditeľného miesta.
Kapela o novom albume: Prvýkrát v našej kariére sme vytvorili celý svet, ktorý bude sprevádzať
piesne. Nakoniec sme boli pripravení napísať príbeh, ktorý by mohol objať a obsahovať podstatu
tejto skupiny, koncept nášho posolstva a atmosféru našej hudby. „Divination“ je prvou kapitolou
príbehu „Reader of the Runes“, ktorý bude pokračovať a bude sa rozvíjať v ďalších albumoch. V
tejto prvej kapitole sa zoznámite s postavami príbehu, piesňami a textami, rúnami a mágiami. “
Ale nielen ohromujúci koncept robí z „Reader Of The Runes - Divination“ snáď naj epickejší album,
ktorý kedy ELVENKING nahral. Z hudobného hľadiska je to určite album, ktorý vdýchne sviežosť a
zároveň je úplne lojálny jedinečnému zvuku kapely. „Obnovené vzrušenie a písanie piesní, ktoré pre
nás bolo sotva také skvelé.
Nový materiál skúma všetky naše zvuky a vplyvy a pravdepodobne obsahuje rovnejší materiál, aký
kedy kapela urobila, ako aj ten najextrémnejší. Očakávajte veľké melódie, ľudové melódie, veľa
akustických prestávok a ťažké veci v albume, ktoré tí, ktorí ho už počúvali, už považujú za jednu z
našich najlepších, “uvádza skupina. S programom „Reader Of The Runes - Divination“ začal
ELVENKING úplne novú kapitolu existencie skupiny a otvoril nový svet svojim fanúšikom a
poslucháčom. Nechajte príbeh začať - sila rún a tajomstiev veštenia na vás čakajú!

