JÁJÁTÉK: Nyerj Közel10 CDt az új évre!

B.Ú.É.K.!

További
együttműködő
partnerek és
támogatók
jelentkezését
várjuk !

19. szám 2010. DECEMBER

INGYENES rock/metalzenei kiadvány

INTERJÚK:
NTERJÚK:

TÓTH CSABA / DEBROCK
WAIT FOR A MISTAKE
CROWHILL TALES

KELETUNDERGROUND @ GMAIL.COM

EGYÉB:

WWW.BULLETBELT.HU
Teljesen egyedi
minátjú pólók
rendelhetők!
Információk:

info@bulletbelt.hu
06-70/423-56-95

lemezajánló
koncert sarok
zenekari hírek
adás-vétel
viccek
AJÁNLÓ:
Kelet Underground Tehetségk.
SZ.A.R. Feszt jelentkezés
S.A.T.E.P. infóblokk
Powerfest Tour - Debrecen

Alkatrész kis és
Szolgáltatásaink: nagykereskedelem,
országos
házhozszállitással

Számitógép szerviz Debrecen
egész területén kiszállással vagy
az üzletben

Köszöntő...

19. szám - 2010. december - ingyenes rock/metal magazin
Írjatok véleményt, ötleteket az újsággal kapcsolatban:

Sziasztok!

Itt a tél és tele vagyunk jobbnál jobb koncertekkel, illetve a
zenekarok meg is mérkőzhetnek
hamarosan egymással a II. Kelet Underground Tehetségkutató
verseny keretein belül. A lap első
oldalain erről olvashattok részletesebben illetve a továbbra is
tartó Közel 10 játék részleteiről.
Az újság közepén találkozhattok pár érdekes hírrel a SZ.A.R.
Feszttel, a SATEP zenekarral és
a Powerfeszttel kapcsolatban,
illetve interjúval a Wait For A
Mistake, a Cowhill Tales és Tóth
Csaba, a Debrock szervezője
érdekes nyilatkozataival.
A lap utolsó hasábjain pedig
további koncert és zenekari tudnivalók, hirdetések, végül viccek
várnak még rátok.
Jó szórakozást, kellemes, rockzenében
gozdag ünnepeket és B.Ú.É.K.
mindenkinek !!!
A ROCK legyen Veletek ! :-)

üdv.: Papp “mysy” Mihály

Internet, komplett
halózati megoldások,
biztonsági rendszerek
Tintapatronok és tonerek töltése
Notebookok javítása

keletunderground@gmail.com
AJÁNLÓ:
KELET UNDERGROUND Tehetségkutató infók ......... 2. oldal EGYÉB:
SZ.A.R. Feszt jelentkezés ............................................ 3. oldal
SLAUGHTER AT THE ENGAGEMENT PARTY infóblokk ... 4. oldal játék ...................... 1. oldal
POWERFEST TOUR: Debreceni állomás infók ........... 7. oldal koncert sarok ........ 8. oldal
zenekari hírek ......... 8. oldal
INTERJÚ:
zenekari apró .......... 9. oldal
WAIT OF A MISTAKE:
Új tervek, új frontemberrel .......................... 3. oldal

CROWHILL TALES:

EP, videóklip és honlap közeleg .............. 5-6. oldal

TÓTH CSABA:

lemezajánló .......... 9. oldal
adás-vétel-csere ... 9. oldal
viccek ................... 10. oldal

DEBROCK avagy élet az Új Vigadó után .... 7. oldal

A 2011. januári szám várható tartalma:

* Információk a Kelet Underground Tehetségkutató elődöntőseiről
* Kelet Underground Fesztivál előzetes
* Interjúk * Koncert és zenekar infók * Játék * Viccek *

WOOKIE
SOUND
STUDIO

Szolgáltatásaink:

Impresszum:

szerkesztő: Papp“mysy”Mihály, Vígh Edina
graﬁka:
Vályi Tibor, Perecsényi Zoltán
interjú:
Papp “mysy “Mihály
játék:
Közel10
készült: Debrecen – 2010. december eleje

Nyerd meg a KÖZEL 10 CDjét új évre!
Ha a következő kérdésekre helyesen válaszolsz és elküldöd az
keletunderground@gmail.com e-mail címre,
akkor részt veszel a sorsolásokon, ahol ha szerencsés vagy, megkapod a
zenekar tavaly megjelent nagylemezét, a “Befejezetlen”-t!

- proﬁ hozzáállás
- barátságos légkör
- ingyenes szálláslehetőség
- büfé - biliárd
- gyakorlási lehetőség
- erősítők, dobfelszerelés
( Peavey 5150, Pearl Vision, Sabian,
Carlsbro basszus erősítő, AKG, Shure )
- szükség esetén gitárokat biztosítunk

A kérdések/kérések:

- Mely városból származik a
zenekar?
- Sorolj fel két számcímet a
“Befejezetlen” lemezről!

Elküldési határidők:

Érdeklődni:

2010. december 31. 23:59:59

Zurbó Zoltán - 06/70-376-1233
Hegyes Gergő - 06/30-242-5282
e-mail: wookiesound@citromail.hu
Debrecen, Boldogfalva utca 3/b

A nyerteseket e-mail-ben értesítjük! Mindenkinek jó játékot kívánunk!

Szeretettel várunk minden kedves
zenekart, akik minőségi felvételt szeretnének kedvező áron!

A válaszok megtalálhatóak a www.myspace.com/kozel10music és
www.kozel10.uw.hu oldalakon, ahol az együttes számaiba is belehallgathatsz.

Sorsolás másnap(osan)! :-)
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WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Sodexo internet utalvány
elfogadása

IN-COMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
szaküzlet és szerviz
Debrecen, Hadházi út 9.

(a Bem József utca felől érdemes jönni, a parkolás miatt)

honlap: www.in-comp.hu - skype: in-comp
telefon/fax: (52) 319-458 - mobil: 70/284-5079

Internetes lefedettségeink:
Bayk András Kert * Biczo András Kert * Méhészkert
Kondoroskert * Vámospércsi Kert * Debrecen-Bánk
További információ: www.wnetwork.hu

(-: VICCEK :-)
cím: Debrecen, Vár u. 10/C (alagsor)
telefon: 20/9505-438

-STORE
WWW.ROCKNESS.EU
DOWN

DIARY OF A MAD BAND / 2CD + DVD

- Hogy hivják a kövér indiánt?
- Gömbvillám...
***
- Mit csinál az űrhajós, ha szomjas?
- Űrkutatás!
***
- Mit csinálna Carlos, ha lenne ekéje?
- Carlos Santana...
***
- Mit mond az egyetemista november elsején?
- De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk!
***

“Diary Of A Mad Band” címmel október
5-én érkezett a Down régóta várt új
CD + DVD kombója a Down Records/ADA
gondozásában A felvételek a Down első
Európa turnéján készültek és több,
mint 130 perc élő felvétel hallható az
anyagon.

TRANSATLANTIC

WHIRLD TOUR 2010 / 2DVD + 3CD

Az 1999-ben alakult progresszív rock zenekar október
26-án jelentette meg az INSIDE OUT gondozásában új
anyagát “WHIRLD TOUR 2010” címmel. A box 3 CD mellett 2 DVD-t is tartalmaz, amelyek 147 és 190 perces
felvételekkel mutatja be a banda legjobb pillanatait.

KERESD a ROCK-NESS-ben!

KELETUNDERGROUND@GMAIL.COM

WWW.KELET UNDERGROUND.HU
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Van egy jó vicced? Írd meg nekünk !

INTERJÚ>ZENEKAR>NYÍREGYHÁZA>

Újabb tagcserén átesett nyíregyházi metal banda gitárosa, Rezsőﬁ Zoltán mesél
legújabb felvételükről, koncertjeikről és
nagylemez tervükről…
- Legutoljára a Kelet Underground Tehetségkutató
elődöntőjén láttalak benneteket még tavaly évvégén.
Voltatok azóta hasonló megmozduláson?
Tehetségkutatós szereplésünk tavaly a Kelet Underground
és az A38-as Borsodi Tehetségkutató után háttérbe szorult,
önálló koncertek megvalósítása lett az új cél az
új felállással.

- Mi jellemezni az anyagot?
Az EP két számos lett, az egyiket Szegedi Zoli, a másikat
én írtam, hangulatilag átmenetet tükröz az azt megelőző
Vicious Circle Single és a most készülő számaink között.
Nagyobb szerepet kaptak például olyan lassabb, egy
gitáros, egyenes, harmónikus részek, ahol a dob vagy
pumpál, vagy nagyon szanaszét tör. Azok a megoldásokat
keressük, amit fájdalmas, gyomorból érkező ordításokkal
tudunk kiegészíteni, és minden perce lényegi a számnak.
A szövegek azokról az emberekről szólnak, akik képtelen
őszinték lenni magukkal szemben, és folyamatosan álarcot
hordanak, mindegy hogy kivel, mikor, hol, de már nem
képesek az őszinteségre. Nekik a képzeletük helyet cserélt
a realitással. Nagyon sok ilyen emberrel találkozunk nap mint nap.

WAIT FOR A MISTAKE:

Új tervek, új frontemberrel

- Merre jártatok az
elmúlt egy évben?
Éppen most zárunk
egy miniturnét a gyulai Over Promises
zenekarral, amely hat
állomást jelentett Kelet-Magyarországon.
Játszottunk a Subscribe-al, a Blind
Myself-el, a The
Idoru-val is, voltunk
Egerben, Debrecenben,
Mezőtúron...
Mindegyik várost megimádtuk, nagyon remek bulik
voltak. A korábban tapasztalt háztartásbeli pénzügyi problémák mintha enyhülni kezdtek volna, többen jönnek,
többet fogyasztanak, ez a zenekarnak és az adott klubnak
is nagyobb távlatokat nyit.

- Melyik a legemlékezetesebb koncertetek ebből az
időszakból?
Kiemelten jó bulinak jött le a debreceni november 5-én.
Bár nem itt voltak a legtöbben, de a debreceni közönség
kiválóságot nyújtott aznap esteJ December 10-én ismétlünk a Perényi1-ben 4 zenekar társaságában (mondhatjuk egy kisebb minifesztiválnak...): HopeToBelieve,
Idea Implant, Hanoi Past Come Present.
- Milyen változások történtek a zenekarban és a zenétekben?
Új felállással folytattuk nyártól a zenekart, Kovács Gábor
frontemberrel. Az ok egy új irány megtalálása volt, amit
csak most lesz időnk elkezdeni megvalósítani. Az eddigi
számokat nagyban meghatározó gitárok még nagyobb
hangsúlyt kapnak, de ez nem azt jelenti, hogy még jobban
széttördelnék a ritmikát vagy 200 bmp-es 32-es lefutásokat
fogunk kezelni, pont ellenkezőleg, egy mocskosabb sounddal egy kicsit könnyebb szerkezetű, de húzósabb számokat
írunk most. Ez részben az ősszel elkészült The Golden
Age Of Self-Deluding EP-n is hallatszik már, de igazán a
nagylemezünkön lesz érzékelhető a változás, amit 2012-re
tervezünk, mivel nem tartjuk helyesnek elsietni a dolgot.
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- Milyen terveitek vannak a
jövő évre nézve?
A nagyalbumig biztos beﬁgyel
még 1-2 single, minden hallható majd a myspace-ünkön,
a youtube-on és facebook
proﬁlunkon. Úgyhogy most
megy a számírás, a sterilizáció
ezerrel, tavasszal pedig egy
színvonalas országos turnét
tervezünk más zenekarokkal
karöltve.
Dátumokat
kövessétek a myspacen.

Papp Mihály

www.myspace.com/waitforamistake

KONCERT SAROK
Egyéb debreceni koncertek:
Óriás, Synchronring, Sunny Leon
2010. december 11.
Perényi 1 Zenei Klub, 20:00

KONCERTEK / Debrecen
2010. december 23. Lovarda, 19h
X. Metal Karácsony:
Omen, Akela, After Rain, Radar, Wyrfarkas
Jegyelővétel:1500Ft(RockNess), helyszínen 1900Ft
2011. január 15. Unplugged, 18h
Kalapács, Spirit Blue, Crowhill Tales, Tempeston
Jegyelővétel: 1300Ft(RockNess), helyszínen 1500Ft
2011. január 22. Unplugged: Auróra
2011. február 11. - helyszín szervezés alatt!
*REMEMBERING THE STEEL (PANTERA
TRIBUTE) A Nevermore gitáros Vörös
Attilával és a teljes Vulgar Display Of Power
lemez számaival
*SCARY GUYZ (METALLICA TRIBUTE)
2Oéves jubilum alkalmából a METALLICA
teljes fekete album számaival
*LEANDER
2011. március 11. Unplugged: Zoral
2011. április 8. Kaptár: Hungarica
2011. április 15. Unplugged: Junkies

Benzin, Mag
2010. december 17.
Unplugged Club, 20:00
Karácsonyi Minifesztivál
Fellép: Rotten Tomatoes, Come Into Force,
Till We Drop, HopetheLast, ShellBeach,
Idea Implant
2010. december 22.
Unplugged Club, 19:30
Kiskarácsony 2010
fellép: Skafunderz, Paddy and the Rats,
Péterffy Bori & Love Band, Palotai
2010. december 26.
Lovarda
Lyuhász Lyácint Bt., Diktátor
2010. december 29.
Perényi 1 Zenei Klub, 19:00
Előszilveszter 2010
fellép: Superbutt, Fish!, AWS, Hősök,
Hírwivők
2010. december 30.
Unplugged Club, 20:00
Tankcsapda, Hangtapasz
2010. december 31.
Kossuth tér, 21:00

Megkezdődött a jelentkezés!
Aki szeretne fellépni egy sok látogatót vonzó, kitűnő technikával, színpaddal és hangosítással, proﬁ háttérrel
rendelkező három napos INGYENES
rendezvényen az ne habozzon és töltse
le jelentkezési lapunkat, azt pedig a
megfelelő adatokkal kitöltve küldje el
e-mail címünkre.

Jelentkezési lap letölthető:

www.szarfeszt.hu

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

WACKOR * Room Of The
Mad Robots * STARDRIVE
+ további fellépők

kezdés: 21h
belépő: INGYENES!

ZENEKAROK FIGYELEM! Ha regisztráltok a Kelet Underground oldalán, feltölthetitek bandátok koncertinfóit, híreit !

További koncertdátumok és hírek a WWW.KELET UNDERGROUND.HU weboldalon!

ZENEKARI HÍREK
SZEG: A nagy GEZBEE-k visszatértek

Zenekarok
ﬁgyelem!

BAKI KLUB KÁVÉHÁZ
2010. december 17.

“2010-ben újra együtt a klasszikus felállás. Az a felállás, amely a legsikeresebb
idõket élte meg a csapat történetében és reméljük, hogy a jövõ tartogat még olyan
koncerteket, lemezeket, amelyekre hosszú ideig büszkék leszünk. Az idei év a
próbahelyen telt, ahol gõzerõvel készülnek az új dalok olyan egyetértésben és olyan
energiával, mint még soha.
További tervek között pedig egy hatalmas kiadványcsomag megjelentését tűztük
ki még erre az évre. Az eddigi összes albumunk újra megjelenik újrakeverve és
újramasterelve, extrákkal, és jön egy újdonság, a 10 éves jubileumi koncert DVD.
Ez utóbbi hanganyaga dupla CD-n is kapható lesz. A kiadványcsomagnak az “első
fecskéje” a B-Sides címû speciális album, amely az októberi RockinforM melléklete lesz, és október 1-től már az ország bármely újságárusánál megvásárolható. Az
anyag érdekessége, hogy az eddig kereskedelmi forgalomban meg nem jelent, de
talán a legsikeresebb és legjobb kritikákkal büszkélkedõ két maxink dalai hallhatók
rajta újramasterelve PLUSZ egy bónusz dal, amelyet kedvcsinálónak tettünk fel a
CD-re. Ez pedig a jubileumi koncert CD/DVD promóciós felvezetõje a Pump It c.
szerzemény koncertváltozata.”

www.szeg.net * www.myspace.com/szeg

Death Warrant: Kész az első Warangy kislemez!

Elkészült a zenekar első hangzóanyaga, melyhez a stúdióidőt a Kelet Underground Tehetségkutatón nyerték. A zajorkán “Echoes of Degraded Colours”
névre hallgat, és december-január folyamán a www.deathwarrant.hu oldalt
látogatók megtudhatják, hogy hogyan juthatnak hozzá. Lehet érdeklődni…
Időközben a Warrangy neki látott az új dalok összerakásának, melyek
várhatóan tavasszal látnak majd napvilágot koncerteken, és nyár elején pedig a
weben. Télire, mint amolyan rendes hidegvérű állat sajnos kisebb egészségügyi
szünetre lett ítélve, de senki ne csüggedjen a sok víz kedvez a hüllőknek.
Ha pedig valakit érdekelne, hogy hogyan jelenít meg egy kisvárosi televízió egy
halál metál zenekart, akkor ne legyen rest, és keresse fel a www.balmaztv.hu
archívumában a 2010-12-03-i adást!

www.deathwarrant.hu * www.myspace.com/warrantmetal

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Aetrigan: Letölthető nagylemez és videóklip

Megérkezett a debreceni Aetrigan zenekar teljes egészében ingyen letölthető
nagylemeze mellé a sokak által várt első videoklip is. A Dead men tell no
tales lemez “River Flows” számához a klipkészítés lehetőségét még a 2009-es
AzFeszt tehetségkutatón nyerték a srácok. A klip rendezője Lengyel Balázs
volt, a vágásért pedig Kovács Viktort (Medve) illeti az elismerés. Hamarosan
elkezdik a második videoklipjük forgatását is, ugyancsak a Dead men tell
no tales lemezhez, előreláthatólag a “Violence” című dalhoz. Csekkoljátok,
lájkoljátok, ﬁkázzátok a “River Flows” klipet youtube-on!
Debreceni koncertek: 2010.12.17. Kaptár * 2011.01.29. Unplugged

www.myspace.com/aetrigan * aetrigan@gmail.com

Hatred Solution: Agyament,idióta,groteszkklipaláthatáron
A bandának nyár elején megjelent a DEAR CECIL című EPje, ami igen jó
visszhangra talált mind a közönség, mind a kritikusok részéről. A zenekar frontembere, Egri Mátyás a következőket mondta még ősszel az anyaghoz készülő klip
terveiről: “Ötletek vannak és azt is eldöntöttük nemrég, hogy mi fogjuk megcsinálni
az egész klipet magunknak. Talán így lesz a legegyszerűbb, nem kell senkire hallgatnunk. Hogy mi lesz benne? Mivel minden számhoz tartozik aborítóban egy konkrét
vizuális világ, attól nem nagyon akarunk elrugaszkodni. Tehát egy agyament, idióta,
groteszk és szürreális képi és történeti megoldásra gondoltunk, valami olyasmire,
mint hogyha papírból kivágott figurák lennének a klip szereplői. Hogy melyik számot csináljuk meg azt még nem árulhatom el... legyen meglepetés:)”

www.myspace.com/hatredsolution

SuperEgo3: Akusztikus lemez & Happy Birthday!

A zenekar október elején ünnepelte harmadik alkalommal születésnapját
vendégzenészek társaságában helyi körülmények között, Kőkúton a Klubban. A
srácok új dallal is készültek erre az eseményre és egy speciális Bikini feldolgozás sem
maradhatott el a programból. Közben készül a banda a “Szívkereső” című lemez is,
ami az akusztikus koncertek főbb anyagát fogja össze. Öt szám már ősszel felkerült a
myspace-re, és hamarosan érkezik a többi dal is. Koncert: 2010-12-15 Eger/Egal

www.myspace.com/superego3
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ZENEKARI APRÓ
KERESZTTŰZ: Szólógitárost és énekest keres

“Debreceni heavy metal zenekar szólógitárost és énekest keres! Saját
számokat játszunk, néhány feldolgozással kiegészítve. Komoly hozzáállású, megbízható, az adott stílust kedvelő emberek jelentkezését
várjuk. Énekes esetében énekhang, énektudás és kreativitás szükséges (énekcucc előny de nem feltétel). Szólógitáros esetében próba- és
színpadképes megszólalást biztosító cucc megléte, illetve szólótudás
is szükséges. Dalszerzési tapasztalat, kreativitás előny.”
Infó: http://myspace.com/kereszttuz - http://kereszttuz.atw.hu;
kereszttuz@gmail.com; +36-70/266-8345 (András)

MAEOTIS: Szintetizátorost keres

“Debreceni folk/pagan metal zenekar keres szintist. Saját számokon
túl játszunk még: Ensiferum, Amon Amarth, Moonsorrow stb.
Adott koncertlehetőségek és demo felvétel is folyamatban. Fontos:
saját cucc, komoly hozzáállás.”
Infó: maeotismetal@gmail.com, (20) 321-7380

HIRDESS NÁLUNK...

Zenekarok és Hirdetők ﬁgyelem!
Szeretnétek INGYEN hirdetni ?

Akkor regisztráljatok a honlapon és a
fórumban már is írhattok a következő
témákban:

>>> Zenekar tagot / zenekart /
próbahelyet keres <<<
>>>Hangszert és kiegészítőket
ad-vesz-cserél <<<

Aki a fanzine-ben szeretne megjelenést
az e-mailben jelezze kérését...

keletunderground@gmail.com
ADÁS-VÉTEL

LEMEZAJÁNLÓ

Kislemez

Hatred
Solution

Eladó: felsőláda és alsóláda párok

* felsőláda

/ Debrecen

Az előző
anyag érzelmes
kisgyermeke után
most egy dühödt,
láncait
tépő,
őrült felnőttként
jellemezhető a debreceni Hatred Solution
zenekar június végén megjelent új kislemeze,
a DEAR CECIL!

AZ IDEI ÉV EGYIK
LEGKEMÉNYEBB KISLEMEZE!
NE HAGYD KI!
Az EP meghallgatható a banda myspace oldalán
és megrendelhető tőlük levélben, ill. beszerethető a
debreceni Rock-Ness Hanglemezboltban!
További információ:

www.myspace.com/hatredsolution - ww.rockness.eu
hatredsolution@gmail.com
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- méretek: 42cm széles 105cm
magas 49cm mély,
- 15mm-es rétegeltlemezből készült,
- (állványra rakható) 2x12” 100W
+ 50W tweeter.
- Névleges teljesítmény: 250W

Ár: 50.000Ft/pár

* alsóláda

- méretek: 54cm széles 105 cm magas
76 cm mély,
- 22mm-es rétegeltlemezből készült,
- elől lábakkal, hátul kerekekkel,
hangszórók nélkül!
- 2x18” hangszóró megy bele.
Ár: 30.000 Ft/pár

Érdeklődni: Sthurm Attila, 30/419-0862 - sth.hang@gmail.com

Eladó: fülhallgató, kazettatok és pólók

Vadonatúj Nokia 6300 2,5mm fülhallgató,
Chrysos Calva, Szóla Rádió és Poén (McMurder, PEZ, Anti Policia) pólók és 100db kazettatok eladó. Irányár: 50 - 2000 Ft.
Érd.: mysy333@gmail.com

Eladó: IBANEZ RG270 gitár

Tremoló-húrsatus, cápafogas bundozású és megkímélt állapotú. Tokkal, kábellel, hevederrel eladó.
Irányár: 95 ezer Ft.
Érd.: mysy333@gmail.com
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Zenekari jelentkezés… vigyáz, kész… START!!!
Elindult a II. Kelet Underground Tehetségkutató rockzenei versenyre a zenekari jelentkezés. A változatlan
minimális nevezési feltételek mellett, a tavalyihoz képest több elődöntős helyszínen mutatkozhatnak majd be
a zenekarok. Szokás szerint a tavaszi ﬁnálén és a téli elődöntőkön szakmai zsűri fogja értékelni a fellépőket. Természetesen a hasznos és értékes nyeremények sem fognak elmaradni. Gyere és próbáld ki magad… érdemes!;-)

Készítettünk interjúkat a tavalyi nyertesekkel, amelyben elmondják, hogy miért is érdemes
vagy sem erre a megmérettetésre benevezni:
I. helyezett

III. helyezett

Death-Thrash Metal
Balmazújváros
KeZoo: ”Elsősorban azért,

Jazz-Hardcore-Metal
Debrecen
Egri Mátyás: „Az egyik fon-

Death Warrant

mert végre a sok rossz tapasztalat után van egy olyan
Tehetségkutató, ahol tényleg
a zenekarokról szól ez a fajta
rendezvény, és a zsűri szakmai szemmel nézi és értékeli
a csapatokat. Ezen felül pedig
a nyeremények tényleg olyan
kaliberűek, amik jól kihasználva piszkosul nagy kezdőlökést
jelentenek a kitörni vágyóknak, nem is beszélve az építő
jellegű kritikákról. Másodsorban pedig veszett jó buli! :)
Sok érdeklődő, nagyközönség, nagy színpad, kibeb*szott jó
hangulat!!:)”
Suba: „A mi történetünk pontosan jellemzi milyen jó tehetségkutató a Kelet Underground, ugyanis még nem hallottam olyan tehetségkutatóról, ahol a közönség és a zsűri
egyetértett. Ez két módon lehetséges:
1. A zenekarnak annyi haverja van, hogy a tehetségkutató
közönségének kb. 60 %-át kiteszi, 2.vagy a zenekar leﬁzette
a zsűrit. Nos, ha logikusan gondolkodunk, akkor nálunk
vagy mind a kettő teljesült, vagy egyik sem... :-D Ki kell
próbálni!!!” www.myspace.com/warrantmetal

Hatred Solution

tos dolog szerintem az, hogy
koncertkörülmények között
nagy közönség előtt mutathatják meg tudásukat, megtapasztalhatják az igazi koncertlégkört és bizonyos szintű
rutint szerezhetnek a fellépéseik alatt, ami egy feltörekvő,
ill. kezdő zenekarnak elengedhetetlen. Mert az, hogy jó
számokat csinál valaki, az csak egy része a dolgoknak, nem
mindegy, hogy azt hogy adja elő, milyen gördülékeny és
látványos az előadásmódja, stb. Nem beszélve arról, hogy
mivel nagy létszámú tömeg előtt lép fel a saját közönségének a számát is növelheti, ha sikerül megérintenie egykét embert.
Végül, de nem utolsó sorban a nyeremények nagy segítséget jelenthetnek egy zenekar számára mindegy, hogy
feltörekvő vagy nem. Úgyhogy megéri jelentkezni...
Szerintem senkinek sincs semmilyen veszíteni valója...
Csak ne felejtsük el, hogy a kritikát viszont bírni kell:)”

www.myspace.com/hatredsolution

II. helyezett

dónak éreztük. A szervezés proﬁ volt, a lebonyolítás szintén.
Mi nagyon jó lehetőségeket kaptunk a Kelet Undergroundnak köszönhetően, sokan megismerhették a csapatot ezen
Alternatív Rock
keresztül.
Kőkút
Általánosan meg azt tanácsoljuk, gyakoroljanak és
Hornyák István:
zenéljenek minél többet. Fejlesszék magukat és a zenekart
„Mi már voltunk száis. Ne csak a meglévő, megszokott panelekben gondolkodmos helyen, ahol tejanak, hanem próbáljanak valami újat is belevinni a zenébe,
hetségeket kutatnak.
szövegbe egyaránt. Keressék a közös hangot a közönséggel,
Itt valóban szakmai
megmérettetés folyik. Ami kritikaként elhangzott, legyen mert egy zenekar mégiscsak a közönségnek próbál előadni
www.myspace.com/superego3
szó rólunk, vagy másról egytől egyig igaznak, megfontolan- valamit.”

SuperEgo3

A tehetségkutató jelentkezési feltételei és regisztráció:

WWW.KELETUNDERGROUND.HU
WWW.KELET UNDERGROUND.HU

2 - KELET UNDERGROUND

INTERJÚ>SZERVEZÉS>DEBRECEN>

- Milyen tartalommal találkozhatnak az odalátogatók?
A honlapon főleg a saját szervezésű bulik találhatók meg és ismerősök, barátok által
szervezett rendezvények. Ezen kívül
hírek, koncertfotók, zenekari linkek és
van egy szolgáltatás rovatunk is.

A debreceni Új Vigadó rock koncertjei sajnos már a múlté. Az űr,
ami keletkezett a cívisváros zenei
életében, amilyen gyorsan jött
szerencsére olyan gyorsan az
enyészetévé is vált. Tóth Csaba,
koncertszervező és az ősszel indult
DEBROCK honlap vezetője avat be
minket a részletekbe...

AJÁNLÓ>ZENEKAR> SZEGED>

Következzen egy infóblokk a 2010-es Azfeszt tehetségkutató egyik legkiemelkedőbben
teljesítő zenekaráról, akik kora délután felszántották a Thermal Rock’n’roll színpadát.
Tehát érdemes rájuk odaﬁgyelni, de vigyázat, csak erős idegzetűeknek!

- Hol lesznek ezentúl a koncertek?
Továbbiakban a koncertek főként a Kaptár és az UnPlugged Klubbal lesznek
megtartva. Azonban például a jubileumi X. Metal Karácsony Lovardában
lesz.
- A honlapon kívül milyen fórumokon
értesülhetnek a koncertre járók a
közelgő eseményekről?
Sajnos a honlapon még nem
üzemel a hírlevél funkció,
ezért a facebookon és az iwiwen lehet minket megjelölni
és ott küldünk értesítést a
koncertekről.

TÓTH CSABA:

- Mi volt a legfőbb indok a Debrock
elindítására?
Mint sokan tudjátok, hosszú
ideig az Új Vigadót csináltam,
azonban ott tulajváltás történt.
Az átalakítások miatt és mert
nem kiváncsiak a rock / metal
zenére, megszűnt koncerthelyül funkcionálni, vele együtt az ujvigado.hu is jobblétre szenderült. Azt hivatott felváltani ez a honlap.
Folyamatosan készül, szépül az oldal, ezért érdemes
sűrűn látogatni.

DEBROCK avagy
élet az Új Vigadó után

Papp Mihály

www.debrock.hu
info@debrock.hu

Előzenekarokat keresünk !
Olyan zenekarok jelentkezését várjuk, akik bevállalják
az útiköltséget, cserébe játszhatnak nagyobb zenekarok
előtt, mint pl.: Auróra, Zorall, Junkies, Hungarica.

Elérhetőség: info@debrock.hu

DEBRECENI ÁLLOMÁS

2010. 12. 18., Péntek
Debrecen, Kaptár (a Sikk fölött, Domb u 1.)
Kapunyitás: 18:30 - Kezdés 19:00
Belépő: 1000 Ft elővét (Rock Ness) / 1200 Ft helyszín

Fellépők sorrendje:
18:30 Kapunyitás
19:00 Inferno Metalcore System
19:50 A Losing Season
20:40 Aetrigan
21:40 Cadaveres
23:00 Watch My Dying
További részletek: www.debrock.hu
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Novemberben és decemberben a Powerfest Tour keretében
négy közös koncertet adott, illetve ad a Watch My Dying
és a Cadaveres. A két banda csinálta együtt a Stagediving
Fesztiválokat Budapesten, de játszottak már Londonban
és Berlinben is a Paprika Rocks turnén. Egyszóval elég
nagy a cimbiség a két horda között. Így nyár végén kitalálták, hogy a közös bulik jó hangulatát megpróbálják
vidékre is elhozni. Azaz a jó zenét és laza szórakozást
egyesíteni egy estére. A Cadaveres harmadik, Mindstream
címre hallgató lemeze november végén jelent meg, míg a
Watch My Dying pedig tavaly jött ki a Moebius albummal.
A modern metalos Cadaveres és az extrém muzsikát játszó WMD sok éve bontogatja le a színpadokat, úgyhogy
közös muzsikálás biztosan extra energiát szabadít majd
fel mindenkiből. Amit aztán majd a bárpultnál le lehet
szépen vezetni koktélozás közben. A turnéra különleges
fény és hangtechnikával készülnek a zenekarok, illetve
ahol a lehetőségek megengedik, lesz projektoros vetítés is.
November közepén Szombathelyen melegített be a duó,
Szolnokon már bontottak, és Debrecen lesz a harmadik
állomás, találkozzunk a színpad előtt s a pultnál!

WWW.KELET UNDERGROUND.HU
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INTERJÚ>ZENEKAR> KISVÁRDA>

A 2009-es BackstageLive tehetségkutatón
nyert Azfeszt különdíj és a Kelet Underground
Tehetségkutatón szerzett interjú lehetőség is
a kisvárdai bandát igazolja. További számok
írása és aktív koncertezés mellett az első EP
munkálatain és egy videóklip elkészítésén
fáradoznak épp, még ígéretestesebbé téve a
2011-es évüket. No, de meséljenek inkább a
Crowhill Tales tagjait...

- Legutoljára a Kelet Underground Tehetségkutató
BAKI-s elődöntőjén találkoztunk még tavaly évvégén.
Hogy éreztétek akkor magatokat?
Hegedűs Norbert (gitáros, zenekarvezető): Azt hiszem,
hogy minden zenekartag nevében mondhatom, hogy
az elődöntős balmazújvárosi fellépés pozitív csalódás
volt számunkra, mivel a város egy nagyon jó kis szórakozóhelyet ismertetett
meg velünk. A koncertterem kellően tágas
és koncertkész volt. A
felszerelés és a hangzás
megfelelő volt és a technikai
személyzettel
sem volt problémánk.
Élmény volt ott játszani!
Mivel a zsűritagok nem
mindegyikével
tudtunk azonosulni, így az
általuk elhangzottakból
az általános közhelyeket
tudjuk
magunkénak
érezni, mint a gyors
összeszerelés, beállás
és lepakolás, vagy
a színpadi kép
még kidolgozottabbá tétele. Persze zsűritől függetlenül
ezekre mi magunk is folyamatosan törekszünk. Sajnos
a döntőbe nem jutottunk tovább, de nagyon örülünk
annak, hogy különdíjasok lettünk. Tulajdonképpen a
zenekar eddig még csak 2 tehetségkutatón indult és ebből
mindkétszer különdíjas lett, ami azért nem egy rossz
eredmény. Summa summarum, az egész tehetségkutató
maximálisan pozitív benyomást tett ránk. Bárcsak több
ilyen színvonalas rendezvénnyel büszkélkedhetne a hazai
underground színtér!

francia ABSURDITY zenekar előtt tolhattunk épp a
BAKI-ban, olyan zenekarok társaságában, mint az Angerseed és a Domhring. Ezen kívül sikerült átjutnunk
Szlovákiába és Ukrajnába is, ami szintén hatalmas
élmény volt.
- Szlovákiában és Ukrajnában hogy sikerült eljutnotok és milyen tapasztalatokkal / élményekkel gazdagodtatok?
Fekete Zoltán (basszusgitáros): A Radar frontembere,
Maku barátunk jóvoltából jutottunk el Szlovákiába és
Ukrajnába. Megtapasztalhattuk, hogy szerencsére a mai
hanyatlás ellenére még akadnak olyan zeneszerető emberek, akik hajlandóak koncertet szervezni. A klub tulajdonosa szívén viseli még a magyar zenekarok sorsát,
és nagy örömmel, ﬁnom gulyással, és jófajta pálinkával
fogadott minket. Sajnos azt kell, hogy mondjam, az
ilyesféle fogadtatás a határon túli területekre jellemző
csak. Eddig akárhányszor a határon túli magyarokhoz
kerültünk zenélni, legyen az Szlovákia, Ukrajna vagy
a másik zenekarommal Erdély, különb bánásmódban
részesültünk, mint itthon szerintem valaha is fogunk.
H.N.: Nagyon érdekes azt
látni, hogy mennyire másképpen állnak hozzá a zenéhez
és a zenekarokhoz a határon
túli magyarok. Hatalmas
szeretettel, lelkesedéssel és
érdeklődéssel tudják fogadni a magyar zenekarokat.
Különösen akkor tapasztalhattuk ezt meg, amikor
Ukrajnában játszottunk. A
meglehetősen nagyszámú beregszászi underground közönség nagyon lelkes és hálás.
Szinte sztárként kezelik az
embert, ami számunkra nagyon
furcsa, de egyben kellemes
érzés volt. Ritkán játszhat
az ember ﬁa több száz
igazán lelkes metálos érdeklődő előtt, ami nekünk Beregszászban megadatott és megadatik, ugyanis már most
biztosra tudjuk, hogy legnagyobb örömünkre 2011-ben
ismét vár ránk fellépés Ukrajnában…

CROWHILL TALES:

EP, videóklip és honlap közeleg

- Merre jártatok az elmúlt egy évben? Melyik volt a
legemlékezetesebb koncertetek?
Losonczi Péter (gitáros): A tehetségkutató óta jártunk
pár helyen. Úgy gondolom a mai magyar underground
helyzethez képest sok koncertünk volt. Próbálunk
minden lehetőséget megfogni és kihasználni. A legemlékezetesebb biztosan az őszi budapesti koncertünk volt,
ahol a spanyol KATHAARSYS zenekar előtt léphettünk
fel. Nem fogjuk elfelejteni azt az 50 percet sem, amit a
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- Hogy haladtok az első EP anyag munkálataival?
F.Z.: Már a számok hangsávjainak felvétele megtörtént,
csak az utómunkálatokon kell túlesni, de reményeink
szerint a jövő év elejére elkészül minden, ami még hátra
van. Reméljük, a végeredmény kárpótol majd mindenkit
a régóta csúszó megjelenésért.
H.N.: Szinte az egész lemez elkészítését magunkra vállaltuk, majdnem mindent saját magunk rögzítettünk házi
stúdióban és csak a neccesebb dolgokat vittük rendes
stúdióba. Eléggé maximalisták vagyunk és próbáltuk a
lehető legtöbbet kihozni az anyagból, amit csak otthoni
körülmények között meg tudtunk valósítani. Csak a ritmusgitárból van 5x2 sáv és akkor az egyéb dolgokról,
mint akusztikus gitár sávok, szólógitár sávok, stb., még
nem is beszéltünk. Nagy kihívás 10 sávban úgy felját-
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szani a riﬀeket, hogy azok ne csússzanak el egymástól, oldalunk mellé, egy egyedi, interaktív dizájnnal, ami szés egyben legyen az egész. Ez nagyon komoly munka, intén elengedhetetlen szerintem egy zenekarnál az Interde úgy érezzük, hogy megéri a fáradtságot.
net korában.
H.N.: Az említett videóklip és honlap remélhetőleg
- Mi fogja jellemezni a felvételt?
2011 elejére elkészül majd, mert próbáljuk az EP megL.P.: A lemez zeneileg és hangulatilag eléggé vegyes jelenése körüli időszakra koncentrálni mindkettőt. Terlesz, de ez tudatos volt, mert a zenénk elég szerteágazó mészetesen a próbákon folyamatosan írogatjuk az új
és ezt szerettük volna mindenképpen megmutatni az dalokat, alighanem jövőre is elkészül egy-kettő. Koncert
első anyagunknál. Szövegeink magyar nyelven íródnak. ügyben a szokásos kisebb klub bulikon túl (Nyíregyháza,
A szövegvilág eléggé elvont és költői, általában sötétebb Debrecen, Budapest, stb.) ami komolyabb hangvételű és
és fájdalmasabb életérzésekről, lelki dolgokról szól. Tu- már ﬁx, az a már említett Kalapács előtti fellépés januárlajdonképpen az énekesünk (Balogh Tibor) által megírt ban Debrecenben és az ukrán fellépés valamikor nyár
versek ezek, úgymond zenei keretbe foglalva.
eleje környékén. A nyári fesztiválszezonra eddig egy
H.N.: Az anyag kizárólag CD lemez formájában jelenik Fekete Zaj Fesztivál fellépés tűnik biztosnak Mátrafüremajd meg. A jelenleg 16 kész saját számunkból válasz- den, a többi majd még alakul az elkövetkező hónapoktottuk ki azt a 4 számot, ami az EP-re felkerül. A 16 szám ban. Ősszel kaptunk ígéretet Szerbiába is a jövő évre, és
egy 2 órás anyagot jelent, amiből talán érzékelhető, hogy 2011-ben megpróbálunk eljutni Romániába is. Addig is
az EP is viszonylag hosszú lesz, mert ez a 4 nóta is több üdvözlünk mindenkit, ﬁgyeljétek az EP, a videóklip és
mint fél órát fog átölelni. Ahogy Losi említette, próbál- honlap megjelenést, és várunk Benneteket sok szeretettel
tuk a számokat úgy összeválogatni, hogy lehetőleg a koncertjeinken. Peace and Love Forever… :)
megmutassa a zenekar minden oldalát és stílusát. A
zenéléssel és a zenénkkel a saját lelki békénket és egyPapp Mihály
ensúlyunkat szeretnénk megtalálni, illetve fenntartani
(ez remélhetőleg tetten érhető lesz az EP hangulatán is). www.myspace.com/crowhilltales
Ez a belső kényszer és igény mozgat minket belülről és
szüli a hangokat. Nincs aktuális divat-trendeknek való Részletes információk a Kalapács
megfelelési kényszerérzet vagy bármi ehhez hasonló
koncertről a hátlapon !
külső befolyás, esetleg elvárás. Csak mi vagyunk öten
és a zene. Mindez nem egoizmus, csupán csak egy természetes emberi igény, ami összehozott és összetart
minket. Természetesen nem elhanyagolható mellékterméke mindennek az, hogy pár embernek ez még tetszik
is. Ennek nyílván mi is örülünk.
- Január közepén Debrecenben a Kalapács zenekar
előtt fogtok játszani. Mivel készültök az estére?
L.P.: Nagyon örülünk a lehetőségnek és megpróbáljuk
a maximumot nyújtani. Óriási megtiszteltetés, hogy
egy olyan legenda előtt játszhatunk, akiknek a dalain
felnőttünk és példaképként tekintettünk rá. Reméljük,
hogy lesz ott pár zenerajongó, akinek tetszeni fognak a dalaink és majd a későbbiekben is eljár a koncertjeinkre.
H.N.: Tekintettel arra, hogy a zenekar elég sok stílust
használ a zenéjében, így szerencsére tudunk válogatni a számok között. A Kalapács előtt alighanem a
pörgősebb nótákat vesszük majd elő és az elszállósabb,
atmoszférikus számokat most otthon hagyjuk.
- Milyen terveitek vannak a jövő évre nézve az EP befejezése mellett?
F. Z.: Terveink között szerepel egy videóklip rögzítése,
mely meglátásom szerint határozottan segítené az
előrejutásunkat. A tapasztalat szerint sokkal szívesebben hívnak meg koncertszervezők, ha látják és tudják,
hogy milyen a zenekar kiállása, és hogyan mozgunk
a színpadon. Mindezeken túl az sem hátrány, hogy a
közösségi portálokon közzétéve, a közönség is jobban
megismerheti a zenekart. Ezenfelül már folyamatban
van egy zenekari honlap létrehozása a meglévő Myspace
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Klubbulik és egyéb
rendezvények hangosítása
* 16 sávos hangfelvétel
* élőben, egyéb bulikon, próbatermekben
* igény szerinti utómunkálatok
* kép és hangfelvétel készítés:
a fellépés után megtekinthető, kiírható

Mindezek elérhető áron !

Sthurm Attila
30/419-0862
sth.hang@gmail.com
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