
 

HYPNOS – PREMIÉRA NOVÉHO VIDEOKLIPU “IN GRIEF” UŽ VE STŘEDU 2.11.2022 
 
 
Death metalová skupina HYPNOS připravila na středu 2.11.2022 premiéru nového videoklipu „In Grief / Too 
Old To Cry“ z alba „The Blackcrow“. Datum, zvolený záměrně a symbolicky na svátek „Památky zesnulých“, 
má být připomínkou více než 2 desítek přátel skupiny z hudební branže, kteří už nejsou mezi námi. 
Frontman Bruno k tomu dodává: „Za dlouhá desetiletí naší kariéry jsme potkali spoustu lidí, se kterými jsme 
se spřátelili víc než s ostatními, ale kterým svíčka života zhasla dřív než nám. V novém videoklipu na několik 
z nich vzpomeneme. Víme, že to je jen špička ledovce a že těch muzikantů, hudebních promotérů, novinářů 
a vydavatelů je na metalové scéně násobně víc. Tohle jsou ti, kteří nám chybí nejvíc. Vzpomínka je bohužel 
už to jediné, co pro ně můžeme udělat. Ta naše má 10 minut a 22 vteřin…….“ 
 
Zatím poslední dlouhohrající album HYPNOS „The Blackcrow“ vyšlo téměř přesně před 2 lety, 30.10.2020 u 
Einheit Produktionen (CD), resp. Monster Nation (LP), ale jeho rozsáhlejší koncertní podporu zabrzdila 
covidová opatření. Skladba „In Grief / Too Old to Cry“ je na albu poslední a s délkou okolo 10 minut je 
nejdelší v historii kapely. Na první polovinu roku 2023 HYPNOS plánují rozsáhlejší koncertní aktivity napříč 
několika evropskými zeměmi ve společnosti slovenské skupiny DOOMAS. 
 
Premiéra klipu: Středa 2.11.2022 v 8:00 hodin 
 
 

 
 

HYPNOS - PREMIERE OF THE NEW VIDEO CLIP "IN GRIEF" ON WEDNESDAY NOVEMBER 2ND, 2022 
 
The death metal commando HYPNOS has prepared the premiere of the new music video "In Grief / Too Old 
To Cry" from the album "The Blackcrow" on Wednesday, November 2nd, 2022. The date, chosen 
deliberately and symbolically for the "Remembrance of the Dead" holiday in their home countries, is meant 
to be a reminder of more than 2 dozen friends of the group from the music industry, who are no longer 
with us. Frontman Bruno adds: "Over the long decades of our career, we have met a lot of people with 
whom we became friends more than others, but whose candle of life went out before us. We will mention 
several of them in the new video clip. We know that this is only the tip of the iceberg and that there are 
many more musicians, music promoters, journalists and publishers on the metal scene. These are the ones 
we miss the most. Remembrance is unfortunately the only thing we can do for them. Our one is 10 minutes 
and 22 seconds long…….” 
 
So far, the last full-length HYPNOS album "The Blackcrow" was released almost exactly 2 years ago, on 
October 30th, 2020, by Einheit Produktionen (CD), or Monster Nation (LP), but its more extensive concert 
support has been hampered by covid restrictions. The track "In Grief / Too Old to Cry" is the last on the 
album and with a length of around 10 minutes is the longest in the band's history. For the first half of 2023, 
HYPNOS are planning more extensive concert activities across several European countries in the company 
of the Slovak band DOOMAS. 
 
Premiere of the clip: Wednesday, November 2nd, 2022 at 8:00 a.m 


