Beyond The Black i LaRaiz dołączają do line-up'u Czad Festiwal 2017
Zaledwie na początku tego tygodnia ogłosili, że będą supportować Aerosmith na koncercie w
Krakowie, a już dwa dni później pojawiła się informacja o ich kolejnym występie w Polsce na Czad
Festiwal w Straszęcinie! Beyond The Black, niemiecki zespół tworzący metal symfoniczny ma za
sobą niesamowity rok. Młodzi Niemcy w mgnieniu oka osiągnęli sukces i szybko zajęli miejsce na
metalowym firnamencie. Ich debiutancki album Songs Of Love And Death zajął 12 miejsce na
niemieckiej liście przebojów, pozostając na niej przez 3 miesiące, a magazyn Metal Hammer
przyznał Beyond The Black nagrodę za Najlepszy Debiut Roku. Całkiem zasłużenie, w końcu
zespół wyprzedał wszystkie koncerty w rodzinnym kraju. Tym co czyni Beyond The Black tak
wyjątkowym, są muzyczne kontrasty. Łagodne melodie ścierają się z ciężkimi gitarami, epickie
partie klawiszowe i ciężkie gitarowe solówki łączą się w jedno wspaniałe, muzyczne dzieło sztuki.
Anielski śpiew Jennifer Haben, niesamowicie utalentowanej wokalistki, wydaje się być kruchy i
delikatny, a jednak na tyle potężny, żeby z łatwością wywołać mrowienie na całym ciele.
Drugi ogłoszony zespół prezentuje diametralnie różny gatunek muzyczny. La Raiz to hiszpański
zespół założony w Gandii (Walencja). Grupa znajduje się obecnie w czołówce hiszpańskich
zespołów mestizo. Wydany w 2016 roku album Entre poetas y presos zapewnił La Raiz status
muzycznego fenomenu roku, co potwierdzają liczby: 20 milionów odtworzeń na ich oficjalnym
kanale You Tube, trasa koncertowa licząca ponad 70 koncertów w roku 2016 (w tym na
największych hiszpańskich festiwalach), ponad 3 miesiące na liście TOP 100 Albumów
hiszpańskiego zestawienia Promusicae, przeszło 120.000 fanów na FB... Istotą ich sukcesu są pełne
mocy występy na żywo. Członkowie zespołu wspólnie budują silny muzyczny arsenał – mieszankę
rocka, ska, reggae i hip hop'u.
Do tej pory ogłoszeni artyści: Bastille, Billy Talent, Steve Aoki, The Offspring, Alestorm, AntiFlag, Blind Guardian, Che Sudaka, Dubioza Kolektiv, Epica, Hoffmaestro, Ky-Mani Marley, Sonata
Arctica, Zebrahead, Acid Drinkers, Agnieszka Chylińska, Big Cyc, Coma, Czesław Śpiewa, Hunter,
Lady Pank akustycznie, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, Trzynasta w samo południe.
Więcej informacji o festiwalu na www.czadfestiwal.pl

