Čo je to, na čo sa oplatí čakať ??? Turné „United Forces Tour 2022“
(SPOJENÉ SILY 2022) - Zvolen - Zimný štadión - 24.4.2022
Už sa to dalo predvídať: Z dôvodu pandémie sa pôvodne naplánované európske turné
HELLOWEEN na apríl / máj 2020 musí opäť odložiť. To však nie je dôvod na to, aby ste sklonili
hlavu, o to viac práve nie teraz ! V roku 2022 budeme ešte silnejší !
Všetci musíme spojiť dokopy a prestáť to. Aby sme vydržali túto trýznivú medzeru v hraní
hudby naživo a pretože mimoriadne okolnosti si vyžadujú mimoriadne opatrenia, skupina
HELLOWEEN pozvala svojich priateľov z HAMMERFALL, aby sa k nim pripojili na ich európskom
turné a aby vytvorili spolu obrovský metalový „balíček“.
Aliancia „UNITED FORCES TOUR 2022“ nie je iba úplným zážitkom zo setu HELLOWEEN, ale
fanúšikovia si môžu navyše vychutnať aj najlepšiu švédsku oceľ z „kováčne“ HAMMERFALL.
Obe kapely budú mať k turné „pribalené“ úplne nové albumy a európski fanúšikovia si budú
môcť nové skladby naživo vypočuť vôbec prvýkrát na koncerte UNITED FORCES TOUR 2022“.
Dlhoočakávaný koniec „koncertného sucha“ je na dohľad a prichádza s dvojnásobnou dávkou
metalu v marci, apríli a máji 2022. „Preto, aby sme sa vyliečili z mnohých abstinenčných
príznakov, musíme „dohnať“ dvojročnú neuskutočnenú METAL-PARTY!“
Andi Deris: Sme doslova nadšení (v originále použil vtipne slovo „Hammered“) z toho, že
máme na našom turné svojich priateľov z HAMMERFALL!
V roku 2002 skupina produkovala album „Crimson Thunder“ v mojom štúdiu na Tenerife a vtedy
sme si užili veľa zábavy. Tento megabalík prináša úžasné metalové predstavenie - vtrhnutie na
pódium s plnou silou!
Oscar Dronjak (giatarista Hammerfall) sa už nemôže dočkať: "Sme z toho takí až smiešne
detsky nadšení! Nielenže po dvoch predlhýýýých rokoch vymýšľania pódiového konceptu, ale
môžeme ísť opäť na turné ! A dokážeme to aj s kapelou, ktorú milujeme a práve oni boli pre nás
skvelá inšpirácia pri formovaní HAMMERFALL na prvom mieste.“
„UNITED FORCES TOUR 2022 bude niečím skutočne špeciálnym, na to sa môžete
spoľahnúť!“
Ako veľkú skúšku pred turné, vydávajú HELLOWEEN svoj fantastický nový album a so zjednotením
svojich troch vokalistov - Kiske, Deris & Hansen album pripomína všetky obdobia histórie kapely.

Toto je už senzácia sama o sebe, ale aj HAMMERFALL sú pripravení vydať úplne novú nahrávku
pred začiatkom turné.
Švédski kladivári sú však viac ako len skvelý „štartovač udalosti“, ktorí vás zahrejú na
vstrebanie dvojnásobnej nálože „živej sily“, koncertu, vďaka ultimatívnemu turné UNITED FORCES
TOUR 2022.
A kto zmešká práve ohlásené termíny, pravdepodobne nebol nikdy nakazený metalovým
vírusom ...
Uvidíme sa tam teda skoro všetci (teda tí, ktorí si stihnú dokúpiť vstupenky) - v nedeľu 24. apríla
budúceho roka, vo Zvolene na „zimáku“. Tiež je tu potrebné info, že sa vďaka pribratiu
Hammerfall do ringu zvyšuje cena vstupenky o 10€, čo však plne vyváži ich minimálne hodinku aj
štvrť trvajúci set.
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