
Tlačová správa: NOT PROMISING CASE vydávajú debutový singel 9.6.2022 

 

Formácia NOT PROMISING CASE pripravuje svoje debutové EP Klamem. Kvinteto rockerov z Dolného 

Kubína to oznámilo prostredníctvom svojich sociálnych sietí v utorok 7. júna a svojim fanúšikom 

ponúkli hneď aj ochutnávku v podobe titulnej skladby. 

„Kapela v apríli tohto roku oslávila prvú dekádu svojho fungovania,“ prezradil jeden zo zakladajúcich 

čenov kapely, bubeník Vašo. „Počas týchto desiatich rokov sme prešli rôznymi personálnymi zmenami 

a tým pádom aj rôznymi umeleckými štádiami. Z pôvodnej zostavy som zostal iba ja a basák Ďuro. 

Spočiatku sme hrávali mnoho coverov. Nakoniec, tak asi začína väčšina rockových kapiel. Ale 

v súčasnej zostave sme sa konečne dopracovali k tomu, o čo mi vždy išlo – hrať predovšetkým vlastnú 

tvorbu. Preto si myslím, že práve teraz nastal ten správny čas, aby sme o sebe dali vedieť aj širšiemu 

okoliu.“  

Pripravované EP vzniká v nahrávacom štúdiu Apollo a o mix a master sa stará Jaroslav Plichta. Finálna 

verzia by mala obsahovať päticu skladieb. Kapela nimi chce poslucháčom načrtnúť vývoj svojej tvorby 

od úplných počiatkov až po súčasnosť. Zoznam skladieb a dátum vydania ale zatiaľ kapela 

nezverejnila.  

Titulná skladba, ktorá je zároveň úplne prvým oficiálnym singlom kapely patrí medzi tie novšie. Jej 

hlavný autor a spevák kapely Michal hovorí: „Ako spomenul Vašo, chceli sme sa venovať 

predovšetkým vlastnej tvorbe. Tým pádom sme logicky potrebovali svoje piesne. A pod tlakom zo 

strany ostatných členov kapely vznikla aj spomínaná skladba Klamem.“ 

Pieseň Klamem vyšla 8. júna prostredníctvom platformy Bandcamp. V rovnaký deň k nej kapela 

uverejnila aj lyric video na svojom YouTube kanáli. Oň, rovnako ako aj o grafický dizajn 

pripravovaného EP sa postaral Schnaps. Naživo si môžete kapelu najbližšie vypočuť v martinskom 

Retro Rock Pube v piatok 17. júna, alebo 6. augusta na festivale Orava Alternative.  

 

lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=UHRpc8LVnZk  

facebook: https://www.facebook.com/NotPromisingCaseSK  

bandcamp: https://notpromisingcase.bandcamp.com  

booking: not.promising.case@gmail.com  
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