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ROCK ON FEST: 23 névvel lett teljes a program

Andrea, csütörtök 12 július 2018 - 17:49:46

Teljes lett a ROCK ON FEST fellépQinek névsora. A BARBA NEGRA TRACK nyárzáró turnusának ismét elengedhetetlen
eleme lesz a Rock On Fest, a közönség immáron 5. alkalommal élvezheti a két napos, ingyenes rock fesztivált, melyen
most 2 külföldi zenekar mellett 21 magyar banda fog fellépni.
Egy második külföldi névvel erQsít a fesztivál, egy igazi ritkaság érkezik a fesztiválra a dél-koreai NATY képében.
Új lemezzel jelentkezett idén a TALES OF EVENING is, Qk speciális fesztiválmegnyitó programmal várnak és a Fény
nyomában lemez bemutatójával. Akinek ez meghozza hozzájuk a kedvét, vagy már tudja hogy mindenképp ott a helye, az
november 2-án újra megnézheti a zenekart a Dürer kertben, ahol lemezbemutató koncertet tartanak a Symphonic Metal Nights
keretében, 4 külföldi zenekar társaságában. 20 éve született meg a COOL HEAD CLAN, a zenekar énekese, Molics
Zsolt pedig az 50 éves idén, a dupla születésnapot pedig itt fogják megünnepelni, ehhez méltó vendégekkel és
korábbi tagokkal: Bankó Attila és Petrás János (Kárpátia, Qs-CHC) mellett színpadra áll Wéber Attila (ex-Ossian),
Ángyán Tamás (ex-Sámán), Hirleman Berci és MezQfi József is. A thrash metal adagról az új, 2. lemezét
népszerqsítQ ARCHAIC fog gondoskodni a hasonló vonalon mozgó AKELA mellett, az AGREGATOR pedig a fogós melodic
death metal-jával erQsíti a fesztivál felhozatalát. 35 éve menetelnek megállás nélkül a gyQri punkok: remek bulit ígér
az AURORA, de nem hagyjuk magukra a nemzeti rock rajongóit sem, akik a ROMANTIKUS ERPSZAK koncerten bulizhatnak majd
nagyot.
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Végül, de nem utolsó sorban fellép a tavalyi elsQ lemezük után idén új EP-t bemutató elektronikus/modern metal
csapat, a DIVIDED, a gothic rock/metal-ban utazó ECHONALD, az idén megjelent Egyszer élsz! lemezét bemutató,
Nachladal István (ex-Wisdom) énekessel színpadra álló INVADER, elQadja rengeteg stílust összegyúró dalait az
ex-Tqzmadár énekes, Schrott Péter vezette CONTINOOM, illetve a hard rocker AMBERJACK, a VR, a ZORD és az INSANE
zenekarok is. Utóbbi az Our Island - Our Empire lemez 10 éves jubileumának alkalmából ad speciális koncertet, Knapp
Oszkárral kiegészülve.
Korábban írtuk, hogy a fellépQk hosszú sorát a brit THRESHOLD kezdte, késQbb pedig melléjük felsorakozott 7 magyar
zenekar is: a KALAPÁCS új, Örökfekete címq nagylemezét mutatja be, ráadásul ez az egyetlen budapesti buli,
ahol idén nyáron meg lehet nézni a csapatot. Nem kevésbé elfoglalt az OMEN, akik - Kalapács Józsi mellett - június 8-án
részt vettek a Pokolgép nagyszabású, 35 éves jubileumi Aréna koncertjén. Ekkor jelenik meg és itt mutatja be
következQ, Remélem zavarok címq lemezét az ALCOHOL zenekar, akik idén ünneplik a zenekar 15., és a
nagy sikerrel bemutatott, rengeteg neves énekes közremqködésével készült Rockhimnusz 5.
születésnapját, illetve fellép a soproni hard rocker PAIR O DICE, az ORFEUS, valamint a VESZTEGZÁR zenekar is.
Utóbbi friss anyaga a júniusi HammerWorld magazin CD melléklete volt, dobosuk pedig idén vált a Dalriada tagjává is.
Végül, de nem utolsó sorban a SEX ACTION folytatja a listát, akik az elsQ albumuk speciális, bónusz dalos bakelit
újrakiadását népszerqsítik épp.
%º A 2018-as ROCK ON FEST Facebook eseménye:
www.facebook.com/events/152354575493568/

%º ROCK ON FEST Facebook oldala:
www.facebook.com/RockOnFestHungary/

