Wacken Metal Battle: Na prihlasovanie máte už iba mesiac, do poroty pribudlo známe meno
Prestížna súťaž Wacken Metal Battle sa na Slovensko vrátila po ročnej pauze. Prinášame vám pár
informácií z jej zákulisia.
Ďalší, v poradí jubilejný 5. ročník Wacken Metal Battle Slovakia, odštartoval pod usporiadateľskou
taktovkou Gigant Promotion 15. októbra. Slovenské skupiny sa stále majú možnosť prihlasovať, ale
pozor, už iba mesiac, do 15. marca 2017! V súčasnosti je prihlásených 22 kapiel.
Nové meno v porote
Potom bude tvorbu domácich kapiel počúvať odborná porota, ktorá prešla oproti avizovaným ľuďom
jednou malou zmenou. K menám Stanislav Černák (Valhalla.sk), Dodo Ďateľ (Rock Hard, GALADRIEL),
Lukáš Polák (Hlukoskop.sk) a Michal Roháč (Hellmagazine.eu) pribudlo ďalšie a poriadne známe. Do
porotcovského kresla zasadne po prvýkrát známy hudobný publicista Rudi Rus (Headbanger_FM
a Metalopolis). Naopak, z porotu musel opustiť pre svoje aktivity v novo rozbehnutom projekte
Slovak Metal Army Juraj Haríň.
Pravidlá súťaže
Prihlásené zoskupenia sa demograficky rozdelia na skupiny Západ a Východ. Pomyselný stred bude
v Banskej Bystrici a Zvolene, skupiny pochádzajúce odtiaľto už budú patriť do východnej časti, ako
všetky smerom ku Košiciam. Zvyšok budú patriť do skupiny Západ. Porotcovia budú mať k dispozícii
10 bodov, ktoré rozdelia desiatim kapelám. Prvých šesť v oboch divíziách postúpia do semifinálových
kôl, ktoré budú zahŕňať 20 až 30 minútové live koncerty, kde budú porotcovia hodnotiť napríklad
originalitu, pódiový prejav, komunikáciu s publikom. Samozrejme, bude toho viac na hodnotenie
a hlavne každý porotca bude hlasovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Z každých semifinálových kôl postúpia do májového celoslovenského finále tri kapely. Vo finále ale už
môže uspieť iba jedna, ktorá si začiatkom augusta zahrá na legendárnom Wackene, tak ako pred nimi
už štyri slovenské spolky – RUST2DUST, MIDNIGHT SCREAM, ANSTRATUS a RENAISSENSE. Priamo
v Nemecku bude mať možnosť bojovať okrem priazne fanúšikov a promotérov aj o finančnú odmenu
od nadácie festivalu Wacken Foundation. Naprázdno neodíde ani kapela, ktorá skončí na druhom
mieste, pretože si automaticky zahrá na augustovom festivale More Than Fest vo Zvolenskej Slatine.
Termíny
Aby sme vám neostali nič dlžní. Jednotlivé termíny semifinálových a finálových kôl sú: Semifinále
divízia Západ – sobota 8.4.2017 – Bratislava – Randal Club, semifinále divízia Východ – sobota
22.4.2017 – Košice – Riders Pub. Veľkolepé finále sa uskutoční v sobotu 20. mája v banskobystrickom
klube Tartaros.
Slovenské kapely, neváhajte a prihlasujte, je to jedinečná možnosť preraziť s vašou hudbou do sveta.
Zahráte si na legendárnom a gigantickom festivale Wacken Open Air.
Pokyny pre skupiny:
1. Kapela sa musí prihlásiť do súťaže do 15.3.2017 na e-mailovú adresu: gigantpromotion@gmail.com
2. Musí poslať v e-maili tieto informácie: Názov kapely, žáner kapely (akceptované budú len metalové

žánre), fotka, link na stránku, kde je možné vypočuť si aspoň 2 skladby z ich tvorby, kontakty (e-mail +
mobil + meno zástupcu kapely), logo kapely
3. Kapela musí dokázať odohrať 30 minútové vystúpenie naživo (prezentovať môžete len vlastnú
tvorbu).
4. Kapela súhlasí, že na živé vystúpenia pricestuje na vlastné náklady – takisto aj na Wacken Open Air.
5. Kapela nesmie mať uzatvorenú platnú zmluvu so žiadnym zahraničným vydavateľstvom.
Akceptujeme len lokálne vydavateľstvá.

