
 

 

Představujeme „Black Tracks“, nové album LIVEEVIL!  

Je pravdou, že cyber metal nemá v rámci české metalové scény příliš velké zastoupení, ale o 

to zajímavější projekty se zde vyskytují. Jedním takovým je i moravská smečka 

LIVEEVIL, kterou řada tuzemských fanoušků bude jistě znát, už jen proto, že je 

neodmyslitelně spojena s postavou svého charizmatického frontmana Petra Staňka, který 

patří k ikonám domácí scény. Od poslední desky „3 Altering“ uplynuly dlouhé čtyři roky, 

ovšem žádný konec či uložení k ledu se nekonal a nekoná. Právě naopak, je na čase napsat 

další kapitolu a přidat další zářez do kapelní diskografie! Některé věci prostě potřebují 

uzrát.  

Čtete správně, nové album LIVEEVIL je tady! Jmenuje se „Black Tracks“, obsahuje 

celkem devět pecek a světlo světa spatří začátkem března 2016 opět u MetalGate 

Records. Jednotlivé skladby sice nespojuje žádná koncepční linka, takže tvoří zcela svébytné 

celky, nicméně jisté propojení zde můžeme najít z tematického hlediska ve formě zamyšlení, 

zda-li jsme ve vesmíru opravdu sami.  

Z produkčního hlediska má nová deska značnou přidanou hodnotu a mezinárodní 

přesah. Práce na albu započaly v Praze v Soundevice studiu Borise Carloffa, kde 

proběhly první náběry. Následně se produkce přesunula do Finska, nejprve do helsinského 

Nosturi, kde se dokončilo nahrávání, pak do studia SN-Audio Jyväskylä, které si vzalo na 

starosti mix, a nakonec do Chartmakers Studios, kde se o výsledný mastering postaral Mr. 

Svante, který má za sebou spolupráci s ikonickými kapelami jako Rammstein či Volbeat. A 

aby toho nebylo málo, celkovou produkci „Black Tracks“ si vzal na starosti Kärtsy 

Hatakka, zpěvák a baskytarista finských Waltari, který na albu rovněž hostuje.  

Z takového výčtu je zcela jasné, že tohle metalové disko bude mít pořádné grády!  

No a když nová deska, tak se sluší vyrazit na turné, které vypukne 4.3.2016 v Čechách a 

dále zavede LIVEEVIL i na Slovensko, do Polska, Pobaltí a Finska.  

Samozřejmě se jako obvykle můžete těšit na zpravodajskou relaci na stránkách a FB 

profilu MetalGate, během které se opět podíváme do zákulisí nahrávání či na grafickou 

stránku „Black Tracks“, jejímž autorem je Marek Purzycki. 

Zůstaňte tedy na příjmu!  

www.liveevil.cz 

www.metalgate.cz 

http://www.liveevil.cz/
http://www.metalgate.cz/

