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Six Feet Under: áprilisban ismét itt az amerikai death metal legenda

Andrea, kedd 12 február 2019 - 17:03:51

Úgy tqnik, hogy Chris Barnes-éknak bejött a tavalyi budapesti városnézés és a koncert, mert kevesebb mint 1 évvel a
2018-as látogatásuk után április 15-én ismét a Dürer Kertben játszik a Six Feet Under. Ráadásul most is egy kisebb
extreme metal armada élén érkeznek: fellép még a Short Fuse, a Childrain, a Morose Vitality és a Dead Eyes Always
Deaming.
Tavaly a Six Feet Under egy új lemezt is kiadott a Metal Blade-nél: az Unburied címq korongon korábban még nem kiadott
nóták szerepelnek. Producerként maga Chris Barnes dolgozott a lemezzel, a keverést pedig Chaz Najjar végezte Denverben.
A csak digitális formában elérhetQ, 9 trackes lemezre az Undead (2012), az Unborn (2013) és a Torment (2017) lemezekrQl
lemaradt tételek kerültek rá.
Chris így mesélt az új kiadványról: Úgy érzem, hogy az Unburied egy különleges és érdekes kiadvány, ami nem
csak azért különbözik a korábbi lemezektQl, mert ez az elsQ csak digitálisan megjelenQ lemezünk, hanem azért is, mert
ezek olyan dalok, amelyek mind eredeti, nyers mivoltukban kerültek rá az albumra. Hiba lett volna veszni hagyni ezeket szinte
biztos voltam abban, hogy a rajongóknak tetszenének, és ráadásul az egész zenekar dolgozott anno rajtuk... szóval ezek a
trackek is méltók a Six Feet Underhez. Ezért is szerettem volna kiadni ezeket valahogy, de az újabb lemezek írásakor annyi
új ötlet jött mindig össze, hogy erre eddig nem volt mód. A most megjelentek közül nyolc track származik az Undead és
Unborn idQszakból, míg az As the Dying Scream a Torment években készült demóként, ezt Jeff Hughell írta.
Remélem, hogy mindenkinek tetszenek ezek a dalok, és király hallgatnivalót kínálnak a következQ stúdiólemez
érkezéséig!

A Six Feet Under április 15-ei fellépése amúgy egy kisebb húsvéti death metal fesztivál része lesz, két okból is:
egyrészt ugyanezen az estén még 4 csapat játszik a Dürer Kertben, másrészt a bulira kombinált jegy is kapható, amivel
elmehetünk a Suffocation és a Belphegor április 26-ai fellépésére is. A Six Feet Underrel együtt ezúttal egy kaliforniai
dallamos death metal csapat, a 2004 óta mqködQ Short Fuse érkezik Our Darkest Future címq friss lemezükkel, aztán
játszik még a The Silver Ghost címq új lemezét hozó, öttagú spanyol metalcore csapat, a Childrain is. Feltqnik még
két olyan amerikai zenekar, ami már ismerQs lehet az elQzQ Six Feet Under koncertrQl: a nyers, old-school death metalt játszó
Morose Vitality és az idén új lemezzel jelentkezQ michigani deathcore csapat, a Dead Eyes Always Dreaming is ott lesz a
Dürer Kertben. Jegyek már kaphatók, köztük még néhány szuper kedvezményes árú early bird belépQ is!
A Concerto Music bemutatja: Easter in Hell European Tour 2019
2019. április 15., hétfQ 18 óra
Budapest, Dürer Kert

Six Feet Under, Short Fuse, Childrain, Morose Vitality, Dead Eyes Always Dreaming koncertek
BelépQ: early bird jegyek limitált számban: 4500 Ft, normál elQvételes jegyek 5500 Ft, a koncert napján a jegyár 6500 Ft.
Jegyek kaphatók a https://tixa.hu/six-feet-under_durerkert oldalon, valamint a Dürer Kertben, a Headbangerben és a CD
Pincében.
Death Metal kombinált jegy is kapható, mely az április 26-ai Suffocation + Belphegor koncertre is érvényes: 10.000 Ft, csak a
CD Pincében és a Headbangerben kapható.
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https://www.metalblade.com/sixfeetunder/
http://www.shortfusemusic.com/
http://www.childrainband.com/
https://morosevitality.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/DeadEyesAlwaysDreaming

https://www.facebook.com/concertoconcerts
https://www.facebook.com/events/365922010901941/

