
 

MetalGate Massacre vol.6: řezničina je zpět!  

Šestý ročník soutěže kapel MetalGate Massacre je tady. Po roční pauze ve stejném gardu, ale 

přesto jinak.  

První podstatnou změnou oproti minulým ročníkům je kodifikace žánrového zaměření soutěže 

na METAL ve všech jeho formách, CORE rovněž ve všech jeho formách a CROSSOVER, 

k čemuž jsme přistoupili, abychom podtrhli stylovou pestrost soutěže, ale zároveň se vyhnuli 

takříkajíc žánrovým přešlapům. Hraje-li tedy Vaše kapela některý z těchto žánrů, nic Vám 

nebrání se do MGM přihlásit.   

Druhou důležitou novinkou je zavedení věkového limitu pro členy soutěžících kapel, z nichž 

pouze jeden může být starší 25 let. K tomuto kroku nás vede snaha, aby MetalGate Massacre byl 

platformou, která bude pomáhat mladým začínajícím kapelám na jejich cestě trnitým terénem 

české hudební scény, jelikož každý hudební žánr, metal, core, či crossover nevyjímaje, potřebuje 

novou krev, tedy kapely, které mají co říci, které se nebojí čeřit vody zavedených konvencí, a 

právě těmto bychom rádi dali prostor, aby ukázaly svůj potenciál. Možná jste to právě Vy, koho 

hledáme!  

Tomuto záměru budou rovněž přizpůsobeny ceny šestého ročníku.  

Soutěž jako taková pak bude probíhat jako obvykle. Opět bude rozdělena na registrační a živou 

část. Ta první začne v úterý 15. 9. 2015, kdy se na soutěžním webu rozjede registrace kapel do 

šestého ročníku, která poběží až do 15. 11. 2015. O měsíc později, tedy 15. 12. 2015, budou 

zveřejněna jména 16 kapel, které zaujmou pozice v základních kolech a které bude opět vybírat 

odborná porota.  

V lednu 2016 pak odstartuje živá část soutěže. Základní kola budou opět čtyři a uskuteční se 

v pražském klubu Modrá Vopice. Následující dvě semifinálová klání a velké finále se přesunou, 

jako tomu bylo v minulém ročníku, do klubu Nová Chmelnice.  

Princip hlasování v rámci živé části zůstává zachován, což znamená, že kapely na jednotlivých 

kolech budou opět hodnotit jednak na místě přítomní diváci a jednak porotci.  

Bližší informace o šestém ročníku MetalGate Massacre budou průběžně uveřejňovány na oficiálním 

webu soutěže.  

Takže kapely a fanoušci do zbraně! MetalGate Massacre je zpět!  

http://metalgate-massacre.cz/ 
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