
 

Klan CRUADALACH vydává debutové album "Lead - Not Follow" v mezinárodní distribuci! 

Český folkmetalový klan CRUADALACH přichází se skvělou zprávou pro všechny své příznivce! Naše 

debutové album "Lead - Not Follow" vyjde 4. listopadu u společnosti Black Bards v západní Evropě a 

rovněž v USA skrz distribuci Relapse Records, ovšem neméně nadšeni jsme z faktu, že díky licenční 

smlouvě získané tuzemským vydavatelstvím MetalGate deska vyjde i na našem území. A to dokonce 

ještě dříve - oficiálním datem vydání pro Českou a Slovenskou republiku tak bude den 28. října, kdy 

se nahrávka poprvé objeví k dostání na Samhainfestu 2011 v Brně (28/10 klub Favál, kde 

CRUADALACH vystoupí po boku Percival Schuttenbach z Polska, italských válečníků Krampus a 

moravských Clawed Forehead) a o den později na pražské zastávce (29/10, klub Exit-Us, stejná 

sestava). Na obě akce je vstupné 200,- a na obou akcích proběhne křest této pro nás zcela klíčové 

desky! 

Vlastní vydání CD pak bude podpořeno západoevropským tour Black Trolls Over Europe III (12.-

20.11.), na němž budeme bořit pódia po boku německých Suidakra, Odroerir a XIV. Dark Centuries, 

irských Waylander a holandských Chain of Dogs. První zastávkou devítidenního tour bude Black Troll 

Winterfest 2011 s nebývale silným line-upem v čele s Immortal, Primordial, Moonsorrow, Týr či 

Ensiferum.  

Debutové album "Lead - Not Follow" vzniklo v Haciendě Miloše Dodo Doležala v průběhu června a 

července 2011 a objeví se na něm i hosté - kromě výborného perkusisty Václava Lišky, jenž dal 

některým pasážím ten správný "tribal" feeling, i Ana Backonja z chorvatsko-bulharského projektu 

Terra Balcanica a bývalá zpěvačka Stribog, kapely, kterou jste měli možnost vidět na jaře v rámci 

našeho Beltinefestu 2011.  Dokonce i Dodo na desce udělal šestnáctkrát "hu!" v pozadí, takže je na 

albu i jeho "vokál"! :-) 

Seznam skladeb: 

Dubh / Rage starts here / Nezlomní / Living with Pride / Blejanje na mjesec / Signal Fires / 
Cruadalach / Morrigan / For my Bleeding Friends / Hear our Voices! / The Promise 
 
 
Relevantní odkazy: 
www.facebook.com/cruadalach 
www.cruadalach.com 
www.metalgate.cz 
www.black-bards.d 


