TISKOVÁ ZPRÁVA

Matrix club, N.S.E.F. Production a Agentura MAFO s.r.o.
přináší
!!! Černý syndikát ze Švédska !!!

DEATHSTARS
(Švédsko / Electro-Metal)
www.deathstars.net

!!! Originální švýcarský electro metal nátěr !!!

STONEMAN
(Švýcarsko / Electro Metal)
www.stonemanmusic.de

!!! Smutek může být sexy !!!

CALATHEA

(ČR – Liberec / Gothic rock pop)
www.calathea.cz

PRAHA / MATRIX CLUB / 13.10.2006 / 20:00
Matrix club, N.S.E.F. Production a agentura MAFO s.r.o. přináší lahůdku pro všechny
vyznavače současné světové electro/metal/gothic scény a příznivce kapel typu Cradle of filth,
Nightwish, Anorexia, Slipknot, Marilyn Manson, Depeche mode, Dimmu Borgir, Darkthrone,
Dark Funeral, Emperor, AFI, Skinny puppy, Frontline Assembly atd.... V pátek 13.října 2006
se v klubu Matrix představí hvězda světové scény, švédská formace DEATHSTARS, švýcarská
electro metalová formace STONEMAN a jako speciální host večera se představí liberecká sexy
gothic rocková formace CALATHEA.
DEATHSTARS
Jedná z největších pecek electro/metal/gothic světové scény současnosti !! Švédskou
partičku DEATHSTARS nelze přehlédnout, jejich hodně hustou image by jim záviděl i Marilyn
Manson, protože ve své sestavě mají hned čtyři hodně nechutně výrazné týpky najednou !!
DEATHSTARS jsou kapelou, která jako jedna z prvních zkombinovala přístup extrémních
metalových undergroundových kapel s více moderním a dynamickým projevem.

DEATHSTARS jsou označováni za nebezpečí pro běžné obyvatele této planety. Pravdou je
fakt, že členové DEATHSTARS se svou zvrhlou image snaží lidi probudit z letargie a ukázat
jim temné stránky jejich osobností.

První album ´Synthetic Generation´ (Nuclear Blast) vyšlo v roce 2003 a okamžitě se dočkalo
skvělého přijetí jak od hudebních fans, tak od hudebních kritiků. Druhé album ´Termination
Bliss´ (Nuclear Blast) vyšlo v Lednu 2006 a potvrdilo postavení DEATHSTARS na světové
scéně. Album ´Termination Bliss´ je v podstatě navázáním na odkaz prvního alba, které se
rázným způsobem opřelo do současné evropské kultury a životního stylu. Toto západní
vákuum je pro DEATHSTARS nepřijatelné.

DEATHSTARS používají sami sebe jako objekt sledování, kterému se snaží porozumět. Snaží
se porozumět všem částem svého chování, jako je třeba agrese, krása, prohra, dekadence a
morální úpadek. Výplod DEATHSTARS by mohl být popsán jako industriální polobůh zahalený
v černém třpytu se zbraní v ruce, cigaretou v koutku a miliónovým úsměvem. Je to pekelná
podívaná !!
DEATHSTARS vznikli z trosek několika undergroundových kapel 90.let, jako např. Dissection,
Ophthalamia a Swordmaster. Jsou pojícím nervem skandinávského undergroundu 21.století.
Je to mohutná hudební dálnice napříč Black a Death Metalem, Electrem, Gothikou ,
Synthetikou, Rockem až po Industriál.
Řekněme si to na rovinu : DEATHSTARS mohou za to, že temnota vypadá dobře !!
DEATHSTARS jsou nejlépe se prodávající rockovou atrakcí ve Švédsku.
STONEMAN
STONEMAN jsou novou atrakcí ze Švýcarska na pomezí kapel typu Nine Inch Nails, Samael a
Marylin Manson. STONEMAN se již v Praze představili v Květnu 2006 v klubu Abaton spolu
s Marduk, Impaled Nazarene, Necrodeath, Master., STONEMAN vznikli v roce 2004, kdy byla
ve Švýcarsku tuhá zima a tak se parta muzikantů jedné mrazivé zimní noci dohodla, že dají
dohromady novou kapelu a zkombinují tvrdé kytary, dunivou basu, pulsující bicí a ukřičeného
frontmana. V roce 2004 odehráli více než 30 koncertů a v roce 2005 jeli společná turné
s Within Temptation, Soilwork, Hatesphere, Thunderstone, Samael atd....
Aktuální nahrávka s názvem ´sex.drugs.murder´ vyšla v roce 2006 a na jeho podporu
STONEMAN absolvovali společné evropské turné s Marduk, Impaled Nazarene a Master.
CALATHEA

V současnosti nejvýraznější gothic rocková formace v ČR !! Za mikrofónem sexy dračice Olga
s podporou čtyř černooděnců, to je CALATHEA. Skupina absolvovala velice úspěšné

vystoupení na Wave Gothic Treffen v Lipsku v roce 2003, společné hraní s H.I.M. v Praze
v roce 2001, s novým projektem Maxe Lilji s názvem Hevein (2006) atd... Připravuje se

společné turné po Evropě s německou formací WinterDome na Leden/Únor 2006. Kdo má
rád poctivý gothic rock v kombinaci s ženskou krásou, ten si přijde na své.
Více informací :
www.matrixklub.cz/
www.deathstars.net
www.stonemanmusic.de
www.calathea.cz
www.mafomusic.eu

