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Vážení  přátelé,  představujeme  nový  pořad,  který,  jak  už  název  napovídá,  vzniká  ve
spolupráci s českým undergroundovým vydavatelstvím MetalGate Records. Tento label se
specializuje  především  na  domácí  kapely  extrémně  metalového  spektra,  mimo
vydavatelskou  činnost  jej  pak  můžete  znát  například  jako  spolupořadatele  festivalu
MetalGate Czech Death Fest.

A o čem že „Nářez od MetalGate“ bude? Jednou za měsíc Vám představíme jednu desku,
kterou stojí za to slyšet od začátku až do konce v celé její kráse. Nebude se přitom vždy
jednat jen o stájové kapely MetalGate – vybírat se pro Vás totiž budou lahůdky ze stále
rostoucího katalogu MetalGate eshop, jenž nyní čítá přes 700 rozmanitých titulů, které
pokrývají  snad  veškeré  metalové  subžánry  a  to  nejen  tuzemské,  ale  i  zahraniční
provenience. Prostě a jednoduše, bude nač se těšit. A teď hurá k prvnímu nářezu. 

Začínáme deskou „Amnesia“,  což je  debutový počin plzeňské melodic death metalové
skvadry  INNERSPHERE.  Tahle  parta  vlétla  na  domácí  metalovou  scénu  s  úžasným
elánem a v současné době patří v rámci žánru k nejagilnějším skupinám. A i když jsou
INNERSPHERE relativně mladou kapelou,  ke  své  tvorbě přisoupili  s  maximální  mírou
perfekcionismu.  Geneze  jejich  debutového  počinu  totiž  začala  již  v roce  2015.
Skladatelský proces trval do poloviny roku 2017, přičemž autorsky je pod většinou písní
podepsaný kytarista a zpěvák Míra Litomerický. Po dokončení finálních aranží, začíná v
lednu 2018 nahrávání. Deska poté vychází v dubnu 2018 a posluchačům nabízí svěží a
divokou melodic death-thrash metalovou jízdu, která do sebe vstřebává blackové ale i
heavy metalové vlivy. 

Třešničkou na pomyslném dortu  je  pak ucelený příběh,  který  na ploše deseti  skladeb
sleduje tragické sebeobětování bezejmenného hrdiny ve jménu jedné opravdové lásky,
čímž pánové z INNERSPHERE odkazují na zlatou tradici romantismu.

***

Zaujala Vás deska a chcete podpořit kapelu? Pak si desku můžete koupit zde:

https://www.metalgate-eshop.cz/Innersphere-c11_160_3.htm

a stát se fanouškem INNERSPHERE na Facebooku!

www.facebook.com/innerspheremetal

Děkujeme za podporu undergroundu!

MetalGate & Metal Heart Radio

http://www.facebook.com/innerspheremetal

