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Zord

Külföldön is van érdeklQdés a zenénk iránt - Interjú

Andrea, hétfQ 23 január 2017 - 07:44:21

Végre valahára idén elkészül a következQ Zord lemez! Mi volt a késedelem oka?
Deni: Eredetileg tavaly év végére terveztük a harmadik album megjelenését, október utolsó napjaiban akartunk
stúdióba vonulni, de ezt áttettük 2017 tavaszára, részben azért mert az év végén nagyon sok kiadványa volt a
kiadónknak, így nagyon valószínq volt, hogy nem férünk bele a 2016-os kiadási menetrendbe. Ebben az esetben a kész
mesteranyag birtokában várhattunk volna jó pár hónapot, ami biztos, hogy nagy Qrület lett volna, mert akkor egyfolytában
arról agyaltunk volna, hogy a felvételek melyik részén lehetne változtatni, csiszolni még egy kicsit. Másrészt mi is úgy
éreztük, hogy lehet még az új dalokon tovább finomítani, sQt még egy halom új ötlet volt és van a tarsolyunkban, amit
még nem volt idQnk kidolgozni. Így viszont kaptunk pár plusz hónapot, amit ki is használtunk, használunk. Ennek
köszönhetQen most már egy kicsit a bQség zavara áll fenn, ugyanis több új nótánk van, mint amit fel tudunk vagy
érdemes felvenni. Természetesen az nagyon jó, hogy van mibQl válogatni, bár mindig fájdalmas, amikor lemarad egy vagy
több dal egy albumról, mert mégiscsak mindegyik a mi gyermekünk. Ilyen egyébként a Pariah (Myopia and
Short-Sightedness) , ami demó változatban van meg jó pár éve, és bár koncerten sokszor játszottuk eddig még nem
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került fel egyik albumunkra sem, talán ez alkalommal &
Három nagy fesztiválon is felléptetek 2016-ban. Komáromi Napok, Zorall Sörolimpia, Rock On Fest. Hogy éreztétek
magatokat ezeken a helyeken?
Deni: Szenzációs buli volt mind a három! A fesztiváloknak sajátos hangulatuk van, ilyenkor tényleg úgy érzi az ember, hogy
a zenei élet sqrqjében van. A Vesztegzár zenekar hívott meg minket a Komárom Napokra, amit aztán egy miskolci csere
bulival köszöntünk meg nekik. A Zorall Sörolimpiának az adott hihetetlen pluszt, hogy vérprofi körülmények között a
Balaton parton zúzhattunk, aztán csobbantunk egyet, majd végigbuliztuk az éjszakát. Rengeteg ismerQssel találkoztunk, és
ami talán a legfontosabb, hogy a koncertünkön a közönség igencsak vette a lapot. A Rock On! Fest-en már második
alkalommal játszottunk, és bár elég szoros volt az idQbeosztás, brutális megszólalás mellett intenzív zúzdával sikerült
megmozgatnunk a thrash muzsikára nyitott közönséget. Továbbá, bár nem fesztivál, de szintén nyári rendezvény volt
Miskolcon a hatodik Zord Tábor, ahol a hagyományoknak megfelelQen a nyitó és a záró napon is felléptünk, és az öt
nap alatt igazán jó punk, HC, hard rock és metal csapatok léptek fel &

Tavasszal felkerült az egyik dalotok egy nemzetközi válogatáslemezre. Hogyan tettetek szert erre a kapcsolatra?
Deni: A Grand Sounds Promotionnal még 2015-ben kezdQdött a munkakapcsolatunk, Qk turnészervezéstQl kezdve
lemezkiadáson át internetes metal magazin (Antichrist Magazine) kiadásával foglalkoznak, és tárgyaltunk velük egy,
az új lemez megjelenését követQ közép-kelet európai turnén való részvételünkrQl. Majd, mivel tolódott a
harmadik album kiadásának idQpontja és így a turné is, felajánlották, hogy egy számmal szerepeljünk a Grand
Sounds Vol 6 válogatás albumon. Természetesen benne voltunk a dologban, ugyanis így európai (Franciaország,
Görögország, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország, Ukrajna) és az amerikai kontinensrQl (USA, Kanada,
Brazília, Mexikó) származó zenekarok társaságában elég komoly publicitást kaphattunk a Thorns & Wounds címq
dalunkkal.
Mi a véleményed? Mennyivel nyitottabbak a külföldi rádiók az általatok képviselt stílusra?
Ezt nehéz megmondani & A második album megjelenését követQen rengeteg külföldi rádiónak küldtük el az
anyagot, és hála a fém isteneknek elég sok helyen pozitívan fogadták és a metal programjaikban játszották illetve
játsszák a Zord dalait. Ezek közé tartozik az amerikai Metal Nation Radio és Aiiradio, a francia Metal Arena Radio (France), a
német Metal-Only Radio, Stahl Radio (Germany), a holland Headbangers FM és a belga Painkiller Metal Show, ez utóbbi még
egy jingle -t is kért tQlünk, azaz bejelentkeztünk a hallgatóknak az egyik esti mqsorukban. Mindez azt jelenti, hogy
nyitottak az új zenékre, zenekarokra, de mivel hihetetlen mennyiségq anyag jut el hozzájuk, nagyon nehéz kitqnni a
masszából és bekerülni a mqsoraikba. Nekünk néhány rádió esetében sikerült felhívni magunkra a
figyelmet, emellett pedig kimondottan pozitív lemezkritikák jelentek meg különféle külföldi internetes magazinokban, ami
nagyon jót tett az önbizalmunknak. Bár nem sikerült elérnünk a kritikus tömeget , azaz az áttörést, ez viszont
nem a rádiók és magazinok hibája, ugyanis ehhez már komoly pénzügyi háttér és nemzetközi menedzsment kellene,
amire nekünk nincs forrásunk. Persze nem adjuk fel, már csak azért sem, mert láthatóan van érdeklQdés a zenénk
iránt, így a hazai rock/metal média mellett az új albummal még jobban letámadjuk majd a külföldi magazinokat és
rádiókat, és próbálunk több pénzt tenni a promócióba &
Pár évvel ezelQtt még azt mondtam volna, hogy ehhez keresünk támogatókat, de ma már tudom, hogy ez illúzió lenne,
csak arra számíthatunk, amit mi magunk tudunk beletenni.
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Idén végre elkészül a lemez. Hány dal kerül majd fel rá és milyen formában fog napvilágot látni?
Tíz, de lehet, hogy tizenegy új szerzemény lesz a lemezen, és nagyon gondolkodunk azon, hogy az elQbb említett és eddig
páriaként kezelt Pariah címq dalunk is végre lemezre kerüljön, ez azonban még nem dQlt el. Jelenleg folynak a
demó felvételek, ugyanis nagyon sokat segít a dalszerzésben és a stúdióra való felkészülésben, ha elQzetesen
feldemózzuk a teljes lemezanyagot.
A korábbi albumokhoz hasonlóan a CD formátum mellett az internetes zeneáruházakban (pl. iTunes; Amazon stb.) kapható lesz
a harmadik albumunk, és csendben azt is tervezzük, hogy kellQ érdeklQdés esetén vinyl -en is kijön.
Gondolkodtatok-e esetleg külföldi kiadóban?
Igen, de ezt a hazai kiadónkkal, a Hammer Records-szal együttmqködésben látom kivitelezhetQnek, ugyanis nekik vannak
meg ehhez a kapcsolataik. E nélkül nem hiszem, hogy lenne esélyünk, mert Európa szerte brutális mennyiségq zenekar
próbál a nagyoknál lemezszerzQdéshez jutni &
Új klip várható majd a lemezhez?
Igen, a lemez megjelenésével egy idQben kijön egy klip, illetve szöveges videókkal is megtámogatjuk majd az új anyagot,
és folyamatban van a lemezbemutató koncert szervezése, ahol élQben is rászabadítjuk a metal világra az új Zord
szösszeneteket!

További infó:

www.zord.hu, www.facebook.com/zordmetal

