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Punk'n'Alter az S8 Underground Clubban

Andrea, hétfQ 13 november 2017 - 17:46:46

Ismét hosszú péntek estére számíthatnak azok, akik november 17-én lelátogatnak a fQvárosi S8 Underground Clubba.
Nem kevesebb, mint kilenc fellépQ gondoskodik a zenei aláfestésrQl, köztük a cseh VEvývoji! és a francia BENDER.
Hazai fronton sem kell szégyenkezni, a BLACK színpadán köszönthetjük a Damodart, a Faterkillert és a Bullet Ants - Sex
Pistols Tribute/Cover zenekart. A RED teremben a NoGenre fqt be elsQként, majd a Tamirel, a szombathelyi Újvilág Utca és a
Lépjünk a holdra következik. Akik pedig még bírják energiával, a szokásos rockbuli szól a hangfalakból a frissítQ italok
mellé.
ElsQ delikvens a januárban alakult Damodar. Rockzenét játszanak, ének-gitár-dob-basszus felállásban. Egy korábbi
formációból hárman maradtak, de hamar rátaláltak a negyedik, hiányzó láncszemre. Így már teljes csapatként vágtak
bele a próbákba és a dalírásba. Nyáron elkészült elsQ demojuk és egy bemutatkozó videó is. A magyar szöveges
repertoár folyamatosan bQvül, hiszen céljuk az elsQ nagylemez.
A Faterkiller a hazai punk-állomány egyik gyöngyszeme, mottójuk: "MinQségi zene - minQsíthetetlen elQadókkal!". A három
tagú zenekar igazán sírva-vígadósra veszi a formát, a világ problémáinak megoldását költQien megfogalmazva.
Elmondások szerint a zenéjük olyan, mint a kannás bor, vagyis olcsó, ütQs és káros. Igazi arcon pörgQs bulira
számíthatunk tQlük.2014-ben összeállt négy zenész, hogy közös munkájuk a világot jelentQ deszkákra juttassa
Qket. Egy késQ esti éjszakán meg is született a banda neve - Bullet Ants. Az alakulás évének októberében teljesült
az álmuk: lezajlott elsQ koncertjük, Bullet Ants - Sex Pistols Tribute/Cover zenekarként. Túl vannak pár tagcserén, de
töretlenül törnek elQre, és mutatják meg nekünk pénteken, hogy nem csak a hangszereiket tudják használni, hanem az
automatikus tárgyeset is!
Érkezik, és teljesen ki is tölti a BLACK színpadát a VEvývoji! A cseh ska-punk'n'roll banda ugyanis összesen hét tagot
számlál, az ének-gitár-dob-basszus felállást még három trombita és egy szaxofon is kiegészíti. 2009-ben kiadták elsQ
demojukat, amit két nagylemez is követett. Idén Qsszel elindultak "Ska-Punk'n'Go" turnéjukra, mellyel Budapestet is érintik.
Francia vizekre evezünk, vagyis szörfözünk: a Bender érkezik surf-punk koncertjével. A négyes 2011 óta aktív,
majdnem egyhuzamban felvették három lemezük anyagát, mely bQven ellátta feladattal a kiadókat a következQ években.
Legfrissebb albumukkal, a Gathering The Wine-al Qsszel turnézni indultak.

A RED színpad felhozatalát erQsíti a NoGenre, ami "egy kosdi pincében rendszeresen zajongó fiatalok zárt csoportja". Az
alter rock/metal csapat bizonyára ismerQs a hazai tehetségkutatókról, vagy éppen Vác környékérQl. A négyes a
nyáron elkezdte az elsQ album munkálatait, reméljük, hogy az esti koncerten hallhatunk róla valamit!
Psychedelic/art/blues rockot hallhatunk a TamireltQl a folytatásban. A zenekar 2010-es gyökerekre tekint vissza, amikor is Gery
Riba tollából megszületett az elsQ dal. 2016-ban, teljesen új felállással visszatért a banda, inkább a koncertekre fektetve a
hangsúlyt, mintsem a dalírásra. Végül megszületett az elsQ album, az elmúlt évek ötleteibQl és anyagából.
A szombathelyi Újvilág Utca zenekar 2010 januárjában alakult, hol máshol... az Újvilág utcában. KísérletezQ-féle zenét
játszanak, nehéz egy konkrét mqfajba sorolni: szóba jöhet a blues, az alternatív és a modern rock'n'roll is. Kisebb
kocsmákban kezdték a zenélést, majd eljutottak egészen a VOLT Fesztiválig.
A Lépjünk a holdra megszületése elQtt a tagok évekig játszottak együtt különbözQ formációkban, de végül
hárman maradtak, akik komolyabban gondolták a zenélést. Az alter csapat késQbb négy fQre bQvült, miután hosszas
keresgélés után megtalálták Csikós Marcit és a zongoráját. Épp a napokban mutatták be harmadik saját dalukat,
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minden valószínqséggel hallhatjuk élQben is az este folyamán.
Punk'n'Alter:
2017. november 17. (péntek)
Kapunyitás: 18.00
Koncertkezdés: 19.15
Program:
BelépQ: 1000 Ft
Esemény:
https://www.facebook.com/events/1932059017063047/
Damodar:
https://www.facebook.com/DMDRband/
Faterkiller:
https://www.facebook.com/faterkiller/
Bullet Ants - Sex Pistols Tribute/Cover:
https://www.facebook.com/bulletants/
VEvývoji! (CZ):
https://www.facebook.com/VEvyvoji/
Bender:
https://www.facebook.com/bendersurfpunk/
NoGenre:
https://www.facebook.com/no.genre.zenekar/
Tamirel:
https://www.facebook.com/tamirelmusic/
Újvilág Utca:
https://www.facebook.com/ujvilagutca/
Lépjünk a holdra:
https://www.facebook.com/lepjunkaholdra/

