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Dark Side Tour @ S8 Underground Club - BLACK | Per-Form Band | Spacedust | Five More Minutes | Polvere

Andrea, hétfQ 13 november 2017 - 17:38:02

A 18-ai szombati buli két részre szakad a fQvárosi S8 Underground Clubban. A BLACK színpadán köszönthetjük a
lelkes Per-Form Band-et, akiket az qr-rocker Spacedust követ. A Földre való visszatérést a Five More Minutes vezényli le,
majd az alternative metal Polvere-é a terep. Mint általában, most sem kell szaladni az elsQ éjszakai járatokhoz, ugyanis hideg
italok és rockbuli szórakoztatja tovább a díszes társaságot.
A Per-Form Band 2014-ben alakult, többnyire a Per-Form Hungária KFt. dolgozóiból és baráti körükbQl. Az amatQr
rockbanda elsQ nyilvános fellépése szeptemberben volt, és nem is állnak meg itt: a zene szeretete ad nekik lendületet a
koncertezéshez, így az S8 BLACK színpadán mi is láthatjuk Qket.
prsétára invitálja a hallgatóságot a budapesti Spacedust. A napenergiát és a sötét részecskék adhézióját
vegyesen használva szállítja grunge/stoner rockját a nagyérdemqnek. A trió 2017-ben megújult ritmusszekcióval játszik
tovább, négy dalos kislemezük pedig már bárki számára elérhetQ, aki kapható egy kis qr-rockra.
A Five More Minutes ötlete 2015 telén született meg, amikor egy jammelQs délután során olyan gitártémák születtek,
amiket érdemes volt továbbfejleszteni. A szegedi duó idQvel öt fQre bQvült, megtalálva a tökéletes zenészeket a
pozíciókra. Zenéjükben a stoner és a klasszikus hard rock elemei keverednek a modern metal keménységével.
2016-ban megjelent elsQ EP-jük, "Go Away" címmel.
Az eredetileg Mangalica, késQbb Polvere néven futó projekt Giuliano Foresta indítványozásával alakult meg, aki megunta a
langyos olasz zenéket, és metált akart játszani. Így hanyag lazasággal fejest ugrottak a grunge és az alternative metal
világába. A mindennapok problémáit dolgozzák fel angol nyelvq dalaikban, magyar zenekarként, olasz énekessel.
Mindenképp különleges élményt nyújtanak majd!

Dark Side Tour:
2017. november 18. (szombat)
BLACK terem
Kapunyitás: 18.00
Koncertkezdés: 19.45
Program: Per-Form Band | Spacedust | Five More Minutes | Polvere | Rockbuli
BelépQ: 800 Ft
Esemény:
https://www.facebook.com/events/221760541690442/
Per-Form Band:
https://www.facebook.com/performkft/
Spacedust:
https://www.facebook.com/spacedustmusic/
Five More Minutes:
https://www.facebook.com/fivemoreminutesband/
Polvere:
https://www.facebook.com/Polveretheband/

