Symphonic Metal Nights 2022 - Visions of Atlantis +
Xandria – Zvolen, DK ŽSR – 18.9.2022
Aj rakúski Visions of Atlantis, ktorí si budujú stále väčšiu fanúšikovskú základňu,
museli preložiť viackrát svoje turné vďaka COVID19. Z rôznych posunutých dátumov
vyšiel ako finálny 18-ty september tohto roka a aj zostava kapiel na turné sa zmenila.
Spoločníkmi, ako rovnocenní, sú obľúbení Nemci XANDRIA. A ako predkapela sa ku
nim „prilepili“ naozaj zaujímaví Ye Banished Privateers, ktorých zostava niekedy
číta (aj na pódiu!) aj viac ako 20 členov. To šatne kulturáku vo Zvolene asi
prasknú...
Keďže Visions of Atlantis vo Zvolene zažili búrlivú atmosféru v roku 2019, rozhodli
sa toto mesto pridať na mapu svojho turné opäť ! Dobrou správou je si ich budete
môcť pozrieť s plnohodnotným programom ! V máji, presne 13-teho, priniesli rakúski
symfonici svoj úplne nový album, PIRATES. Takže je čas napočúvať si ho –
prípadne sa vizuálne pokochať na 3 klipoch k nemu – Legion Of The Seas :
https://www.youtube.com/watch?v=NN7eGh86-WQ&ab_channel=NapalmRecords
Melancholy angel :
https://www.youtube.com/watch?v=9RH8rVt4Z8k&ab_channel=NapalmRecords
alebo Master the Hurricane
https://www.youtube.com/watch?v=d9wwC93Lzuw&ab_channel=NapalmRecords
Naživo vás skupina vás prevedie príbehmi zo svojich albumov a ponorí do čias
minulých, čias Atlantídy a s posledným albumom pričuchnete aj k vzrušujúcemu
pirátskemu „remeslu“... Určite je na čo sa tešiť, pretože príjemný melodický symfometal prinášajú Visions of Atlantis už ako skúsená a hráčsky vybrúsená posádka.
Ku Xandrii sa vrátime najbližšie, zatiaľ len v krátkosti: Vieme, že ich poznáte a že je
po nich stále väčšia zhánka. Posilnení o novú speváčku Ambre Vourvahis vydali
v máji 2022 zatiaľ singel a video Reborn, ktoré ponúka aj informáciu, že pôjde aj o to,
ktorá zo speváčok hlavných kapiel strhne na svoju stranu viac fanúšikov...
Najnovší klip (po čase) - Reborn od XANDRIA :
https://www.youtube.com/watch?v=Ty8yULm5dB0&ab_channel=NapalmRecords

K hosťom turné Ye Banished Privateers sa tiež povenujeme v ďalšej tlačovej
správe...
Koncert sa odohrá v Dome kultúry ŽSR 18.9.2022. Vstup od 18:00
Organizátor : https://organize.sk/ E-mail:

organizesro@gmail.com

Vstupenky zakúpite v Ticketportali :
https://www.ticketportal.sk/event/Symphonic-Metal-Nights-2022-Visions-ofAtlantis-Xandria
FB EVENT: https://www.facebook.com/events/583205836806039
FB Organize : https://www.facebook.com/Organize-Event-Agency111151377934995

