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Dalriada 15, Nevergreen 25 - közös születésnap ünnepléssel zárja az évet októberben a folk, illetve a
doom/gothic metal hazai meghatározó zenekara

Andrea, vasárnap 08 szeptember 2019 - 16:18:49

Közös jubileumi koncert ad a DALRIADA és a NEVERGREEN a két zenekar elsQ albumainak megjelenési évfordulója
alkalmából, október 11-én a Barba Negrában. A soproni folk metalosok Fergeteg címq bemutatkozó nagylemeze jelent meg
15 évvel ezelQtt, a vajdasági doom/gothic metal banda pedig a Game Over-t adta ki épp 25 éve. A Dalriada rajongók a
Nyárutó turné végállomásának keretében egy esszenciális, a zenekar egész karrierjét átfogó koncertre
készülhetnek, melybQl DVD felvétel is készül. 2019-ben ez az utolsó koncertjük egy olaszországi fellépést
leszámítva (Fèffarkhorn, szeptember 13), ezek után egy idQre visszavonulnak, hogy 10. nagylemezükön dolgozzanak.
Dalriada - Fergeteg 15 // Nevergreen 25 Facebook esemény:
www.facebook.com/events/467302793851455/

Ficzek András énekes/gitáros:"Tizenöt hosszú, de gyönyörq, néha kemény, ám végig, és mindig nagyon szép
év összes eredményét, érzelmeit, örömét, bánatát, lelkesedését, dühét, és diadalát fogjuk most elétek
tárni egy pQre, letisztult, zsigeri, és nagyon Qszinte koncert keretein belül. Méltóképpen le szeretnénk zárni ezt a
tizenöt évet, és Veletek együtt egy új tizenöt év alapjait lerakni, hogy aztán a ránk váró hosszú utat járva újabb
megismételhetetlen élményekkel gazdagodhassunk - közösen! A Dalriada mindig is elválaszthatatlan volt a fantasztikus
közönségétQl, ez a mérhetetlen szeretet volt az, ami úton tartott minket, és amely most is útra hív- ünnepeljük meg
hát közösen az elmúltat, és köszöntsük az eljövendQt együtt!"

A Dalriada elsQ hivatalos, országos terjesztést kapott hanganyagának, a Fergeteg címq elsQ lemeznek van az idei évben 15
éves évfordulója. A lemezen szerepel a három tételes, Arany János feldolgozás, a Walesi Bárdok, amely mind a mai napig
stabil koncertfavorit. A Fergeteg dalaival kezdtek igazán komoly zenekarrá válni, és az alapszintq, de országos ismertséget
is ez a lemez hozta meg. A Dalriada 5 évvel ezelQtt a Dürer Kertben hasonlóképp ünnepelte meg a 10 éves jubileumot,
ekkor egy soha nem látott múltidézés keretében több vendéggel együtt, három blokkra osztva játszottak régi és
ritkán játszott dalokat.
A soproni zenekar kifejezetten mozgalmas idQszakot tudhat maga mögött, a tavaly megjelent Nyárutó lemezt idén a Tyr és a
Heidevolk társaságában mutatták be Európa-szerte, de jártak több neves fesztiválon is. 2018-ban Japánban,
Svédországban (Sabaton Open Air), Spanyolországban (Leyendas del Rock), Németországban (Wacken) és
Csehországban (Masters of Rock) is eljutottak a 9. koronggal, és már 2020-ra is le van kötve több külföldi fellépés, a
Wacken Winter Nights-on és a csehországi Metalfest Open Air-en már várhatóan az új nagylemezzel lépnek fel.
A Nevergreen már 25 éve Magyarország legismertebb doom/gothic metal zenekara, legutóbb 2017-ben jelentkeztek Monarchia
címq. 11. nagylemezükkel.
A Nevergreen 25 éve, 1994-ben indult a magyar rock világában. 13 nagylemez, számtalan fesztivál és koncert után úgy
döntöttünk, hogy ezt az indulást méltóan megünnepeljük a Barba Negra klubban, október 11-én egy közös
nagykoncert keretén belül a Dalriadával karöltve, melyen minden nagylemezrQl játszunk néhány dalt. Szeretettel várjuk a
régi és az újabb Nevergreen közönséget. Non omnis moriar. - üzente Matláry Miklós billentyqs.
2019. 10. 11.
DALRIADA
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NEVERGREEN
Barba Negra Music Club
Kapunyitás: 19:00

'R JEGYÁRAK:
2500: early bird szeptember 9-én éjfélig
3000: elQvételben
3500: a koncert napján és a helyszínen

' Jegyek online:
jegy.rock1.hu/dalriada_nevergreen_20191011

' Zenekarok online:
dalriada.hu/
www.facebook.com/Dalriadahu/
nevergreen.hu/
www.facebook.com/nevergreen.hu/

' Hammer Concerts Facebook oldal:
www.facebook.com/hammerconcerts/

' Hammer Concerts Instagram oldal:
www.instagram.com/hammerconcertshungary

