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Mimořádná příloha

Masters of Rock

Čtrnáctý ročník festi-
valuMasters of Rock
se uskuteční od 14. do
17. července v areálu
likérky Rudolf Jelínek
ve Vizovicích.

V
čele festivalu stojí od jeho
založení, ale takový zájem
o vstupenky nepamatuje.
„Dokonce jsme letosmuse-
li zrušit prodej jednoden-

ních lístků, které na minulých roč-
nících fungovaly,“ říká ředitel
agentury Pragokoncert Jiří Daron
v rozhovoru pro MF DNES.

Takže budou v prodeji jen čtyř-
denní permanentky?
Ano, rozhodli jsme se dát přednost
lidem, kteří přijedou na všechny
čtyři dny. Z ekonomického hledis-
ka by pro nás bylo výhodnější pro-
dávat i vstupenky na jeden den. Na-
příklad v pátek hrají Slayer a Avan-
tasia, takže někdo by chtěl vyrazit
jen na ně. Tím by však vyblokoval
místo pro návštěvníky, kteří ve Vi-
zovicích tráví čtyři dny. O lidi, kteří
by si koupili jednodenní lístek, tak
sice přijdeme, ale bereme to jako
vstřícné gesto vůči těm ostatním.
V tuto chvíli navíc nevím, zda bu-
dou na místě v prodeji i čtyřdenní
vstupenky, nebo se vyprodají ještě
před začátkem festivalu.

Čemu to přisuzujete?
Atraktivita letošních kapel je tak vy-
soká, že si troufnu říct, že lepší
a nadupanější soupisku jsme nikdy
neměli. A proto je rekordní i divác-
ký zájem.Měli jsme štěstí, že zejmé-
na zámořské kapely, o které jsme
usilovali, jedou turné po Evropě
v termínu Masters of Rock a měly
volno. Pokaždé se to nepodaří sla-
dit. Seznam velkých kapel, které
chcete získat, je vždy delší než fi-
nální výběr. Letos jsme hráli záro-
veň na více šachovnicích a nako-
nec všechny zápasy vyhráli.
(úsměv) Některá jednání ale byla
velmi složitá a trvala dlouho.

Nejobtížnější to bylo s americký-
mi Slayer, že?
Ano, to bylo hodně stresující. Jed-
nali jsme skoro tři měsíce a už jsme
se dostali do stadia, kdy jsem zá-
jem o Slayer položil a začal jednat
s někým jiným. Chtěli jsme slavné
thrashmetalové jméno, proto další
volba logicky padla na Megadeth.
Bylo to navíc poprvé v historii festi-
valu, kdy se ozval agent takto velké
kapely sám od sebe, že Megadeth
chtějí přijet. Vydali vynikající no-
vou desku, jedou největší evrop-
ské festivaly a o Masters měli emi-
nentní zájem. Měl jsem na jejich
živá vystoupení vynikající referen-
ce, a proto jsme se dohodli. Mimo-
chodem, moc mě potěšilo, že zmí-
něný booking agent se sám od sebe
ozval. Patří mezi největší světová
jména a může nám otevřít dveře
k dalším podobným skupinám. Je
to i důkaz toho, že náš festival má
ve světě renomé.

Takže se Slayer už jste ani nepo-
čítal?

Myslel jsem, že to nevyjde. Jenže
pak se ozval také jejich agent s tím,
že podobná jednání trvají delší
dobu, což prý musím pochopit,
a začal mě uhánět, jestli to ještě ně-
jak neuděláme. Kapelu jsme chtěli
my, německý Bang Your Head
a Barcelona Rock Fest. Domluvili
jsme se, že Slayer odehrají tři kon-
certy za čtyři dny. O. k., řekl jsem
agentovi, kdy chcete přijet k nám?
Máme volný pátek, odpověděl mi.
Na neděli už jsme je dát nemohli,
tento termín byl domluvený s Me-
gadeth. Proto došlo k hodně kuri-
óznímu momentu, kdy dva headli-
neři – Avantasia a Slayer – budou
hrát v jeden den. Za jiných okolnos-
tí bychom je rozhodili na dva dny
a Slayer by hráli jako hlavní hvězda
večera, ale teď to nešlo jinak. Pro-
blémům ovšem nebyl konec, když
jsme zveřejnili termín tiskovky, na

níž jsme chtěli oficiálně oznámit
jména největších hvězd letošního
ročníku, museli jsme ji odsunout.
Slayer nám ještě nedali povolení,
to přišlo až za tři dny. Celkově to
bylo dost náročné.

Proč jste vůbec jako headlinera
vybrali Avantasii, a ne zmíněné
Slayer?
Avantasia je největší rock-metalo-
vý all stars projekt na světě, který
se drží na špici řadu let. Například
letos vyprodali ForumKarlín v Pra-
ze pro čtyři tisíce lidí. Takovou ná-
vštěvu Slayer na svém posledním
tuzemském samostatném vystou-
pení (6. června 2012 v Ostravě, při-
šly tři tisíce lidí – pozn. red.) neměli.
A právě divácký zájem je pro mě
bernoumincí a měřitelným číslem,
které vyjadřuje aktuální populari-
tu dané kapely. V České republice

je navíc obecně oblíbenější melo-
dický metal.

Mnoho fanoušků však tohle roz-
hodnutí trochu překvapilo.
Slayer jsou legendou a poMetallice
druhou největší kapelou v thrash
metalu. I jejich agentovi jsme to
museli vysvětlit. Ve festivalovém vi-
zuálu jsme je dali na stejnou úro-
veň, logo Slayer je červené a kape-
la je tam vyobrazená. Podle mě je
důležitý hlavně fakt, že obě kapely
na Masters of Rock vystoupí. Jak
jsem už zmínil, Slayer v jednu chví-
li už byli mimo hru.

Platí, že na Avantasii se osobně
hodně těšíte?
Když to přeženu, kluci by hráli
i bez smlouvy, stačilo by podání
ruky. (úsměv) Podmínky jsme do-
hodli hned, známe se velmi dobře,

Avantasia patří mezi největší kape-
ly, které zastupujeme, a jejich kon-
certní aktivity u nás plánujeme
dlouhodobě dopředu.

Mimochodem, když už se baví-
me o headlinerovi celé přehlíd-
ky – fanoušci na festivalovém
webu nebo sociálních sítích čas-
to zmiňují několik jmen, o nichž
v této souvislosti sní. Co třeba
Scorpions?
Letos jsme je nezkoušeli, ale je to
kapela, která na Masters of Rock
patří a mohla by se představit jako
legenda. Rozhodně je nevylučuji.

Deep Purple?
To je ten samý případ. Věřím, že
také oni k nám jednou přijedou.

Kiss?
Nemyslím si, že by to vyšlo. Kiss

jsou drahá kapela, kdyby se nám
podařilo získat významného fi-
nančního sponzora, dalo by se
o nich uvažovat.

Judas Priest?
Velmi reálné jméno a také může
brzy nastat.

A samozřejmě legendární Iron
Maiden, o nichž jste řekl, že při-
vézt je na Masters of Rock je váš
sen?
Ano, ale zatím je to bohužel jen
sen. (úsměv) IronMaiden sami udě-
lají návštěvnost přes 20 tisíc lidí,
takže nedává ekonomický smysl
dělat je jako hlavní hvězdu čtyřden-
ního festivalu pro 25 tisíc návštěvní-
ků. Museli bychommít štěstí na tak
velké sponzory, jako mají napří-
klad Colours of Ostrava.

Pojďme zpátky k letošnímu roč-
níku. Po osmi letech se vracejí
Apocalyptica a Amon Amarth,
na jejichž tehdejší koncert do-
provázený nevídanou bouřkou
a přívaly deště mnozí fandové
dodnes vzpomínají. Vybavíte si
ho i vy?
Jasně, na to nejde zapomenout.
Doufám, že tohle se nám už nikdy
nepřihodí. Bylo to, jako kdyby něk-
do nad likérkou najednou vylil ryb-
ník. Tehdy dokonce vypadl proud,
což by se dnes snad už nestalo,
technicky jsme se od roku 2008 po-
sunuli výrazně dopředu. Na obě
skupiny se těším, ve svém žánru
jde o absolutní špičku a divácky
atraktivní jméno. I proto jsou Apo-
calyptica a AmonAmarth headline-
ry jednotlivých dnů.

Co dalšího v programu podle
vás stojí za zmínku?
Určitě zpěvačka Tarja, což je feno-
mén ještě z éry Nightwish. Má ne-
skutečně věrnou základnu fanouš-
ků, kterým je jedno, jestli hraje vá-
noční koncert, rockový koncert
nebo vystupuje s filharmonií. Při-
jdou na všechno. Tentokrát Tarja
přiveze rockovou show a nabídne
i písně z chystané desky.

Hodně silný bude folkmetalový
žánr, že?
Eluveitie, kteří jsou top kapelou
v tomto žánru, zahrají část setu
v akustickém provedení. Bude to
vítané zpestření. Skupina přijede
v obměněné sestavě, opustila ji tro-
jice členů, zůstal ale zpěvák a hlav-
ní tvář Chrigel Glanzmann. Speciál-
ní folkshow představí i Korpiklaa-
ni, které na pódiu doplní další mu-
zikanti. Nechci dopředu prozrazo-
vat jednotlivé momenty, ale mají
to opravdu dobře a vtipně vymyšle-
né. Už tak početná skupina se ještě
rozroste. Korpiklaani budou svůj
koncert nahrávat, chystají totiž prv-
ní DVD, pro něž už mají materiál
z Moskvy, Buenos Aires a minulé-
ho vystoupení ve Vizovicích.

Na kterou z českých kapel byste
upozornil?
Hlavně na Citron, který udělal co-
meback s Láďou Křížkem u mikro-
fonu amá skvělý novýmateriál. Na
koncertech s nimi zpívá i Tanja, ne-
chybí povedená produkce a scéna
s LED stěnami s videoklipy, jako
mají velké zahraniční skupiny. Ra-
dim Pařízek si dal práci s animace-
mi, vypadá to fantasticky.

Pokračování na straně 4

Petr
Skácel
redaktor MF DNES

SlayerKapela, která stala u zrodu thrashmetalového žánru a před třiceti lety vydala památné albumReign in Blo-
od, se představí naMasters of Rock v rámci turné k aktuálnímu albu Repentless. Foto: archiv kapely

Avantasia Velkolepý rock-metalový projekt Tobiase Sammeta s řadou hvězdných hostů bude hlavní hvězdou letošního ročníku. Foto: archiv kapely

Jiří DaronŘeditel pořádající agentu-
ry Pragokoncert. Foto:MAFRA

„Letos máme nejsilnější
soupisku v historii festivalu“

Měli jsme štěstí, že zá-
mořské kapely jedou
turné po Evropě
v termínu Masters of
Rock a měly volno.
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Masters of Rock

Petr Skácel
redaktor MF DNES

S
Avantasií přijede na Mas-
ters of Rock už potřetí
a i teď to bude náramná po-
dívaná. Rock/metalový ka-
baret principála Tobiase

Sammeta nabídne songy z nové des-
ky Ghostlights i osvědčené hity.
„Je pro nás velká pocta být headli-

nerem tak prestižního a skvělého
festivalu. Zároveň to ukazuje, jak
těsná je vazba mezi námi a našimi
českými fanoušky. V Česku už jsem
hrál mnohokrát a pokaždé to byly
skvělé koncerty. Fandovémě nikdy
nezklamali a proto se jim chci na
Masters of Rock odvděčit velkou
show,“ říká Tobias Sammet, zpě-
vák a skladatel Avantasie.

Víte, kteří zpěváci přijedou jako
hosté?
Všichni nebo drtivá většina z těch,
kteří s nimi jezdí celé turné: Eric
Martin (Mr. Big), Bob Catley (Mag-
num), Michael Kiske, Jorn Lande,
Ronnie Atkins (Pretty Maids).

V souvislosti se zmíněným Mi-
chaelem Kiskem, bývalým zpě-
vákem Helloween v jejich nej-
slavnější éře, mě napadá, že prá-
vě vy jste byl možná klíčovým
člověkem, který jej přiměl k ná-
vratu dometalové branže, že?
Hodně jsem na tom pracoval. Pře-
devším je třeba zdůraznit, že stejně
jako kdokoliv z lidí pod pódiem
jsem metalový fanoušek. V tom
mezi námi není rozdíl. Chtěl jsem
nahrát album s Michaelem Kiskem
zpívajícím jako na raných deskách
Helloween, protože přesně to jsem
chtěl slyšet jako fanoušek. On ale
nechtěl a vyžadovalo to hodně pře-
svědčování a vytrvalosti, aby změ-
nil svůj názor. Hudební materiál se
mu líbil, navíc jsme se postupně sta-
li dobrými přáteli. Pár let poté jsem
ho přesvědčil, aby šel i na stage. Mi-
chael měl trochu obavu z toho, že
byměl naživo zpívat před tisícovka-
mi satanistů, kteří pijí krev a obětu-
jí ovce. (směje se) Ale došlo mu, že
tohle existovalo jen v jeho hlavě.
Zjistil, že fanoušci ho pořád mají
rádi. Neudělal jsem nic jiného než
to, že jsem Michaelovi umožnil,
aby se cítil vítaný v heavymetalové
realitě 21. století. Neberu to jako ně-
jakou zásluhu, rozhodnutí učinil
sám a byl na to ten pravý čas. Mys-
lím, že ze svojí ulity by se beztak
časem dostal ven tak jako tak.

Asi vás musí hodně těšit, že
v Avantasii spolupracujete smu-

zikanty, kteří byli vašimi idoly
už v době, kdy jste s metalovou
hudbou začínal. Jak jste je doká-
zal získat?
Pracovat sMichaelem Kiskem,Mar-
kuse Grosskopfem, Robem
Rockem, to je přesně to, na co se
ptáte. Každý chce získat autogram
od svých oblíbenců, já si ale říkal,
že by to byl jen obyčejný suvenýr.
Napadlomě: Proč s nimi rovnou ne-
nahrát album? Jasně, že zpětně to
znímnohem jednodušeji než to ten-
krát bylo, ale tohle byla hlavní myš-
lenka. Chtěl jsem zkrátka udělat
all-stars hudební album, film pro
uši muzikantů, které zbožňuji.
A prostě jsem ho udělal. Naštěstí se
líbilo dostatečně velkému počtu
lidí, kteří si jej koupili a já měl díky
tomu peníze na další desku. A tak
to šlo dál a dál...

Dostáváte nabídky od jiných ka-
pel, jestli byste nechtěl hostovat
na jejich albu?

Občas ano. A občas taky vyhovím,
ale zcela výjimečně, protože se svý-
mi kapelami jsem už vydal tolik alb,
že lidé jsou ze mě unavení. Kdy-
bych měl hlas jako Glenn Hughes
(ex-Deep Purple, ex-Black Sabba-
th), bylo by to pro mě jednodušší.
Ale musím zkrátka žít se svým hla-
sem, který může být pro někoho
stresující. Včetně mě.

V jednom rozhovoru jste prohlá-
sil, že Avantasia si teď dá několi-
kaletou pauzu. Pořád to platí?
Nevím, co budoucnost přinese, ale
jedno můžu říct. Je zatraceně těžké
dát dohromady časové harmono-
gramy všech zúčastněných a do-
mluvit se s hudebníky, kteří jsou vy-
tížení a aktivní ve svých skupinách,
aby odjeli tříměsíční světové turné
a festivalové léto s Avantasií. Mr.
Big, Pretty Maids, Magnum, Uniso-
nic, ti všichni mají vlastní koncertní
šňůry a kvůli mě musí přerušit svo-
je aktivity. Je prostě nemožné žádat

to od nich každé tři roky. Po tomto
turné si vezmu dlouhé volno a pak
se uvidí, co bude dál. Mluvil jsem s
kluky z Edguy, ale žádné konkrétní
plány nemáme.

O Avantasii či Edguy už jste udě-
lal nespočet interview, ale jaká
otázka ještě v žádném z nich ne-
padla a vy byste ji přitom rád sly-
šel?
„Jak ses cítil, když se nová deska sta-
la zlatou naráz ve 48 zemích?“ Bo-
hužel žádný novinář nikdy neměl
důvod mně takovou otázku polo-
žit, protože nová deska nikdy nesta-
la zlatou naráz ve 48 zemích. Sakra,
s touhle staromódnímuzikou je těž-
ké získat zlatou desku ve dvou ze-
mích. (úsměv)

Co vůbec posloucháte ve vašem
volném čase?
Především metalovou a rockovou
muzika. Možná spíš rock. Zbožňuji
zvuk skvělých vokalistů, dobrých
písní a kytar. Miluju kytary! Jak iro-
nické, že na ně nedokážu hrát, po-
kud nemají jen čtyři struny... Milu-
ju kapely jako Dio, Def Leppard,
Magnum, Queen, Meat Loaf, Kiss,
AC/DC, Springsteen, Rick
Springfield a také klasickoumuziku
– Wagner, Bach, Beethoven, Vival-
diho už méně. Nemůžu vystát kyta-
risty, kteří hrají Vivaldiho nebo Pa-
ganiniho. Je to komické. O.K., mám
rád Yngwieho Malmsteena a Ritchi-
eho Blackmorea, to jsou výjimky.
Vivaldi, to byl Nickelback klasické
hudby.

Jak tomyslíte?
Objektivně to bylo dobře odvedená
a svému okolí přístupná věc, nic
špatného na tom nebylo. Nijak to
nerušilo. Ale když se nad tím ještě
jednou zamyslíte – není nic horší-
ho, co lze říct o hudbě, než je věta
„nijak to nerušilo“. To je hrozně
špatná poklona. Přesně na tomhle
jsou dnes založená rádia, chtějí
hrát muziku, která „nijak neruší“,

aby se lidé neprobudili a nevypnuli
to. Zřejmě je to přídavné jméno kva-
lity ve 21. století. „Super, zahrajme
to, nikoho to neruší“. To je jako říct
vaší ženě, že šaty, které má na
sobě, vás neruší. Já vyrostl na muzi-
ce, která rušila, jako AC/DC! A jak
moc jsem takové rušení miloval.

Když užmluvíte o AC/DC, jaký je
váš názor na dění v kapele a na-
hrazení Briana Johnsona Axlem
Rosem z Guns N' Roses?
Není to moje starost. Brian je bo-
rec, ale jak bylo řečeno, měl potíže
se sluchem. Takže do kapely z "pra-
cující třídy“ měla nastoupit rocko-
vá hvězda a spratek? To dává ro-
zum, ne? (ironicky)Byl jsem šokova-
ný. Ale pak šli s Axlem na stage a z
toho, co jsem viděl na videu, byl
Axl opravdu velmi dobrý. Sedělo to
tam. Zpětně si myslím, že to byl
chytrý tah. Fanoušci viděli něco
unikátního , byl to útržek rockové
historie. AC/DC teď brzy mohou
udělat oficiální reunion turné.

Chodíte i na koncerty jako běž-
ný fanoušek? A koho jste takhle
viděl naposledy?
Uriah Heep! A bylo to velmi vyrušu-
jící v tom nejlepším slova smyslu!
Mají úžasného zpěváka, na svých
nástrojích dokázali zahrát úplně
všechno, jejich songy mají unikátní
strukturu a přitom jsou posluchač-
sky velmi přístupní. Prostě jen jdou
na podium a hrají tak, že rozsekají
celou halu na malé kousky.

Musel jste někdy vminulosti zru-
šit koncert své kapely? A z jaké-
ho důvodu?
Ano, párkrát se to stalo. Bylo to
buď z důvodu náhlého onemocně-
ní a ztráty hlasu nebo špatného po-
časí, kvůli němuž byl zrušený celý
festival. Výjimečně se to stává,
všichni jsme jen lidé a stačí, když
zpěvák onemocní. S tímhle tlakem
se jako zpěvák musíte naučit žít.
Není divu, že většina z nás se bě-
hemkariéry postupně stane egoma-
niakálním asociálním autistickým
monstrem. (směje se) Pokud přijde-
te o hlas, můžete koncert zrušit
nebo zpívat na playback. Nebudete
mi věřit, ale znám hodně heavyme-
talových kapel, které to dělají. Je
jen fámou, že heavymetal je posled-
ní upřímný hudební styl. Je v něm
spousta těch, kteří jen pohybují svý-
mi ústy na hudbu z playbacku. Po-
zorně se dívejte na jejich rty při pa-
sážích s vysokým vokálem. Je to
směšné! Já tohle nikdy neudělal
a nikdy neudělám. Ačkoliv nikdy
neříkej nikdy, záleží na tom, o kolik
peněz by šlo... (směje se)

VIZOVICE Masters of Rock se kaž-
doročně orientuje spíše na zástup-
ce heavy, power či speedmetalové-
ho žánru nebo na rockové kapely.
Letos však fanoušky extrémnějších
žánrů čekají tři thrashmetalové la-
hůdky.
„Jsme festival melodického meta-

lu, ale tvrdší kapely jsou vždy zpest-
řením programu,“ upozornil šéf
přehlídky Jiří Daron.

Slayer
Suverénně největším tahákem jsou
Slayer. Je skoro až neuvěřitelné, že
jejich legendární deska a klenot
celé historie metalové hudby Reign
in Blood letos slaví už třicet let.
„Formule číslo jedna thrashmeta-

lu. Slayer definovali nejextrémnější
pojetí žánru ve všech jeho směrech
a položili tak základy, na kterých se

okamžitě začal stavět deathmetal,“
řekl o zmíněném album publicista
a šéfredaktor rockového časopisu
Spark Karel Balčirák.
Slayer jsou pro mnoho fandů

(včetně autora tohoto textu) zcela
zásadní kapelou, která je kdysi při-
vedla k zálibě v extrémním metalu.
Kalifornští „zabijáci“ loni vydali už
dvanáctou studiovku Repentless,
která byla první deskou bez zemře-
lého kytaristy Jeffa Hannemana.
Z kapely odešel i bubeník Dave
Lombardo, a tak zbylé dva členy pů-
vodní sestavy Toma Arayu (zpěv,
basa) a Kerryho Kinga (kytara) dopl-
nili Gary Holt (kytara) a Paul Bosta-
ph (bicí).

Megadeth
Megadeth = Dave Mustaine. Tahle
rovnice platí dlouhá léta. Charisma-

tický zrzek, osobitý zpěvák a záro-
veň komplikovaná osobnost celé
metalové scény, která už dlouhá
léta plní alba originálními kytarový-
mi riffy a ostře kritickými texty na-
mířenými proti politikům všeho
druhu.
Megadeth se ve zlaté metalové

éře 80. let stejně jako Metallica,
Slayer a Anthrax stali členy bájné
thrashmetalové „The Big Four“
a vyprodávali velké stadiony po ce-
lém světě.
Teď jsou zase zpátky a v plné for-

mě. Jejich aktuální deska Dystopia
se v prodejním žebříčku v USA do-
stala na třetí místo a řada metalo-
vých časopisů ji označuje za možná
nejlepší album roku. Velkolepý hu-
dební návrat Megadeth tak bude
jedním z největších taháků letošní-
ho ročníku vizovické přehlídky.

Testament
Stojí (byť neprávem) poněkud ve stí-
nu slavnějších jmen, přesto mají za
sebou kariéru, o níž mnozí muzi-
kanti jen tajně sní. Úderníci z ame-
rického San Francisca jsou před-
ním zástupce tzv. druhé vlny ame-
rického thrash metalu.
Vznikli pod názvem The Legacy

a na svém kontě mají dosud deset
alb. Tuto sbírku už letos na podzim
rozšíří chystaná deska The Brother-
hood of the Snake.
Testament jsou jistotou nekom-

promisního a řezavého thrash me-
talu, který zdobí zběsilé bicí, rychlé
kytary a úderná basa. A díky hřmot-
nému zpěvákovi Chucku Billymu
jsou Testament jasně rozpoznatel-
nou kapelou už po pár tónech kaž-
dé písně.
— Petr Skácel

Fakta
Avantasia

Název projektu vytvořeného Tobia-
sem Sammetem, zpěvákem
a frontmanem skupiny Edguy, je
složený ze slov Avalon a Fantasia
(Fantasy). Označuje „svět mimo lid-
skou představivost“. Avantasia vy-
dala sedm alb: The Metal Opera
(2001), The Metal Opera Part II
(2002), The Scarecrow (2008), The
Wicked Symphony (2010), Angel of
Babylon (2010), The Mystery of
Time (2013) a Ghostlights (2016).

Tobias SammetÚstřední tvůrce a skladatel rock-metalového projektu
Avantasia příští rok oslaví čtyřicátiny. Foto: Jan Salač,MAFRA

SlayerKytarista Kerry King a jeho
kolegové z thrashmetalové ikony
Slayer zahrají v pátek večer.
Foto:Michal Růžička, MAFRA

Thrash jako řemen. Festival ozdobí tři legendy

Mimořádná příloha

Program
Ronnie James Dio Stage

Čtvrtek 14. července
12.00–12.45 Rust
13.00–13.50 Škwor
14.00–14.50 Melechesh
15.05–16.05 Horkýže Slíže
16.25–17.25 Treshold
17.45–18.45 Kissin' Dynamite
19.10–20.20

Luca Turilli's Rhapsody
20.50–22.2 Testament
22.50–00.20 Apocalyptica
00.50–02.00 Rotting Christ

Pátek 15. července
10.00–10.45 Sebastien
10.55-11.40 Zakázaný Ovoce
11.50–12.35 Salamandra
12.50–13.45 Doga
14.00–15.00 Avatarium
15.20–16.20 Waltari
17.00–18.15 Citron + Tanja
18.45–20.00 Amaranthe
20.30–22.00 Slayer
22.35–00.15 Avantasia
00.45–02.00 Korpiklaani

Sobota 16. července
10.00–10.45 Forrest Jump
10.55–11.40 Bad Joker's Cream
11.55–12.45 Thundermother
13.00–13.50 OrdenOgan
14.05–14.55 Kadavar
15.10–16.10 Evergrey
16.25–17.35 The Dead Daisies
17.55–19.05 Primal Fear
19.25–20.35 The 69 Eyes
21.05–22.20 Eluveitie
22.50–00.20 Amon Amarth
00.50–02.00 FreedomCall

Neděle 17. července
10.00–10.45 Proximity
10.55–11.45 Red's Cool
12.00–12.50 Swallow the Sun
13.05–13.55 Alkehol
14.15–15.15 Brainstorm
15.35–16.35 Oomph!
16.55–18.10 Ensiferum
18.40–20.00 Airbourne
20.30–22.00 Tarja
22.30–24.00 Megadeth

Rock Face Stage

Čtvrtek 14. července
14:00–14:45 Blant
15:05–15:50 Titan Crusher
16:15–17:00 Decolt
17:25–18:10 Anime Torment
18:35–19:20 Perseus
19:45–20:30 Ocelot
20:55–21:40 Wait
22:05–22:50 Booters
23:15–00:00 Komunál

Pátek 15. července
14:00–14:45 Bastard
15:05–15:50 Rimortis
16:15–17:00 Autobus
17:25–18:10

Butterfly Kissin'Dynamite
18:35–19:20 Denol
19:45–20:30 Lady Kate
20:55–21:40 Steel City
22:05–22:50 MeanMessiah
23:15–00:00 Modesty & Pride

Sobota 16. července
14:00–14:45 Nahum
15:05–15:50 X-Ray
16:15–17:00 Tarverp
17:25–18:10 Party Animals
18:35–19:20 Kryptor
19:45–20:30 The Sticky Fingers
20:55–21:40 Mad Frequency
22:05–22:50 Deathward
23:15–00:00 Overhype

Neděle 17. července
14:00–14:45 Soustrast
15:05–15:50 Solar Systém
16:15–17:00 Power 5
17:25–18:10 Act of god
18:35–19:20 Kapriola
19:45–20:30 Anacreon
20:55–21:40 My Pulse
22:05–22:50 Blue Rocket
23:15–00:00 Symfobia

Pozn.: Změna programu vyhrazena

„O hudbě nejde říct nic horšího
než větu: Tohle nikoho neruší“
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Masters of Rock

Čtvrtek 14. července
Rust (12:00–12:45)
Jako otvírací kapela festivalu často
vystupují domácí Fleret, tentokrát
ale přijde změna. Na úvod tak za-
hrají rockeři Rust z Polska.
Škwor (13:00–13:50)
Česká rocková kapela je známá pře-
dělávkou Sraz nás na kolena i hity
Vyvolenej či Mý slzy neuvidíš.
Melechesh (14:00–14:50)
Výpravný black/thrashmetal a prv-
ní zástupce tvrdších žánrů. Blízko-
východní mytologií nabitá hudba
není ke slyšení každý den.
Horkýže Slíže (15:05–16:05)
Z rozsáhlých pouští zpět na horko-
krevné Slovensko. Horkýže Slíže se
svými peprnými texty a chytlavými
popěvky jsou naprostá koncertní
tutovka a festivalová klasika.
Threshold (16:25–17:25)
Zkušení britští veteráni progmetalo-
vé scény jsou tipem pro fajnšmek-
ry, kteřímají rádi melodické kytaro-
vé vyhrávky, umně zakomponova-
né klávesy a silný vokální projev.
Kissin' Dynamite (17:45–18:45)
Mladá německá hardrocková/hair-
metalová parta předvádí výbušnou
show, které vévodí extravagantní
zpěvák Johannes Braun.
Luca Turilli's Rhapsody
(19:10–20:20)
Kytarový kouzelník Luca Turilli svo-
ji skupinu založil v roce 2011 a logic-
ky s ní pokračuje ve tvorbě z éry
Rhapsody, tedy symfonickém a or-
chestrálním power metalu.
Testament (20:50–22:20)
A opět přitvrdíme. Americká thra-
shová mlátička s fenomenálním
zpěvákem Chuckem Billym a kyta-
rovým virtuosem Alexem Skolnic-
kem je favoritem na koncert dne.
Apocalyptica (22:50–00:20)
Jejich smyčcový metal proslavily
předělávky hitůMetalliky a originál-
ní Finové se stali respektovaným
jménem. Přivezou velkolepý světel-
ný park, frontmana Frankyho Pere-
ze a strhující podívanou.
Rotting Christ (00:50–02:00)
Helénští válečníci zakončí našlapa-
ný čtvrtek. Grupa bratrů Toliso-
vých se pyšní svojským pojetím ex-
trémního metalu, její tvorba odka-
zuje na historii Řecka.

Pátek 15. července
Sebastien (10:00–10:45)
Druhý festivalový den zahájí melo-
dický powermetal z Pardubic. Umi-
krofonu stojí George Rain, který
nyní hraje i na kytaru v Citronu.
Zakázaný ovoce (10:55–11:40)
Po dramatickém dění uvnitř kapely
se ke kormidlu dostalo osvědčené
duo Yaris, Mejdlo a Zakázaný ovo-
ce se vrátilo k rockovější poloze.

Salamandra (11:50–12:35)
Před šesti lety jim ve Vizovicích po-
křtili song nazvaný podle festivalu
členové Sabaton. Ostravští metalis-
té dorazí v plné formě a síle.
Doga (12:50–13:45)
Nejsi nevinná a další hitovky Roma-
na „Izziho“ Izaiáše jsou spolehlivou
zárukou zábavy.
Avatarium (14:00–15:00)
Leif Edling, klíčová postava Candle-
mass, je autorem pestře znějícího
doom metalového projektu, do ně-
hož zlákal uhrančivou zpěvačku
Jennie-Ann Smith.
Waltari (15:20–16:20)
Další náladovka přijde s finskými
sympaťáky uvolněně mixujícími
rozmanité spektrum žánrů a opti-
mismus s melancholií. Čekejte neo-
třelý a působivý zážitek.
Citron + Tanja (17:00–18:15)
Po návratu Ládi Křížka a změně se-
stavy vyprodávali sály po celém
Česku a Slovensku. Pro pamětníky
kult. Tak vybroušenou pódiovou
produkci a scénu jako Citron má
v Česku málokdo.
Amaranthe (18:45–20:00)
Trojice odlišných hlasů v čele s krás-

nou zpěvačkou Elize Ryd a kombi-
nace moderního metalcore, tvr-
dých riffů, drsných i čistých vokálů
a syntezátorů. To jsou Amaranthe,
dánsko-švédská hudební kometa.
Slayer (20:30–22:00)
Je třeba cokoliv dodávat? Absolutní
legenda celémetalové historie a pa-
trně nejtvrdší skupina, která kdy ve
Vizovicích hrála. Jejich thrashmeta-
lový nářez obrazně řečeno srovná
likérku se zemí.
Avantasia (22:35–00:15)
Páteční večer nabídne oba headli-
nery letošního ročníku. Avantasia,
velkolepé dílo Tobiase Sammeta,
přiveze novou desku Ghostlights
a plejádu špičkových zpěváků
v čele s Michaelem Kiskem.
Korpiklaani (00:45–02:00)
Populární a věčně dobře naladění
Finové jezdí na Masters často
a rádi, nyní odehrají speciální „folk
show“ s nespočetným zástupem
muzikantů na pódiu. Takovou
show nikde jinde neuvidíte.

Sobota 16. července
Forrest Jump (10:00–10:45)
Sobotní rozjezd obstará parta z jiho-

moravských Bučovic, která hraje
hardcore-crossover.
Bad Joker's Cream (10:55–11:40)
A hned poté následuje ukázka, že
poctivý hard rock s příchutí glamu
inspirovaný 80. lety umí odehrát
i domácí kapely.
Thundermother (11:55–12:45)
Čistě ženskou hardrockovou skupi-
nu ocenili Zakk Wylde, Joel O’Keef-
fe či In Flames, kteří je označili za
„nové rockové královny Švédska“.
Orden Ogan (13:00–13:50)
Tip nejen pro příznivce Powerwolf,
s nimiž tihle Němci jeli turné. Epic-
ky uchopený powermetal s agresiv-
ními riffy a sborovými vokály je na-
živo působivý.
Kadavar (14:05–14:55)
Berlínské trio vousáčů hraje retro
70. let s příchutí psychedelické-
ho/stoner rocku a odkazuje na Led
Zeppelin či Black Sabbath. Příjem-
né zpestření třetího dne.
Evergrey (15:10–16:10)
Pořád tak trochu neprávemnedoce-
nění Švédové umí emocemi nabitý
a ponurý progresivní melodický
metal, jehož výsadním autorem je
frontman Tom S. Englund.

The Dead Daisies (16:25–17:35)
Hardrockový all stars band členů
Whitesnake, Mötley Crüe a Thin
Lizzy předskakoval slavným Kiss,
ZZ Top, Aerosmith nebo Lynyrd
Skynyrd. Adept na jednu z největ-
ších senzací Masters.
Primal Fear (17:55–19:05)
Neskutečný ječák Ralfa Scheeperse
je rozpoznávacím znakem němec-
ké formace, která ani o píď neustu-
puje z přesně nalajnovaného
power/speedmetalového hřiště.
The 69 Eyes (19:25–20:35)
Ostřílení finští veteráni gotického
metalu, kteří jsou v Česku jako
doma, přilákají pod pódium nejen
početný zástup fanynek, ale i příz-
nivce temně rockových poloh.
Eluveitie (21:05–22:20)
Po zemětřesení v sestavě přijede
folkmetalová veličina, která se
před dvěma lety stala nejprodáva-
nějším švýcarským umělcem. A po-
zor, odehraje set obsahující speciál-
ní akustickou část.
Amon Amarth (22:50–00:20)
Švédští melodic deathmetaloví vá-
lečníci s písněmi oslavujícími Vikin-
gy a severskou mytologii se ukážou

po dlouhých osmi letech. A bude to
pořádná divočina.
Freedom Call (00:50–02:00)
„Happy metal“ v podobě němec-
kých sympaťáků zakončí třetí den.
Kapela představí i nový singl z chys-
tané desky, který bude poprvé
v prodeji právě na Masters.

Neděle 17. července
Proximity (10:00–10:45)
Poslední den festivalu odstartují do-
mácí zástupci moderního metalu,
kteří se zhlédli ve tvorbě Soilwork,
In Flames či Nevermore.
Red's Cool (10:55–11:45)
Zkušená ruská formace sice není
moc známá, ale její vyzrálý hard
rock je vyloženě koncertní záleži-
tostí. Tajný tip dne.
Swallow the Sun (12:00–12:50)
Pro jejich vystoupení by se více ho-
dila tma než polední slunce. Buďte
si ale jistí, že tenhle melodický dea-
th/doommetalový spolek z Finska
i tak vytvoří podmanivou náladu.
Alkehol (13:05–13:55)
Naprostá festivalová jistota. Noto-
ricky známé písně O chlastu, Pivo
dělá hezká těla či Na zdraví zná kaž-
dý fanoušek hospodského rocku.
Brainstorm (14:15–15:15)
Jejich hitovka All Those Words se
v minulosti stala neformální
hymnou festivalu. Němečtí power-
metalisté s věčně rozesmátým An-
dym B. Franckem u mikrofonu při-
vezou nové album.
Oomph! (15:35–16:35)
Šlapající industriální mašina evoku-
jící Rammstein nejen provokativní-
mi texty a údernými kytarovými rif-
fy. Lehce maniakálně působící
frontman Dero je k nezastavení.
Ensiferum (16:55–18:10)
Finští bojovníci zastupují folkmeta-
lový žánr, který rozvíjejí a doplňují
o extrémnější nebo symfonické pa-
sáže. Naživo zaručená zábava.
Airbourne (18:40–22:00)
Energická bomba inspirovaná kraja-
ny AC/DC. Při posledním vystoupe-
ní ve Vizovicích si zpěvák Joel O'Ke-
effe roztřískal plechovku piva o hla-
vu a hrál na kytaru na vrcholu pódi-
ové konstrukce. Co předvede nyní?
Tarja (20:30–22:00)
Zapomeňte na chladnou krasavici
z éry Nightwish. Sólová tvorba sym-
patické finské zpěvačky se nese
v uvolněném a rockově laděném
duchu, o čemž svědčí i chystané al-
bum The Shadow Self.
Megadeth (22:30–24:00)
Jedna ze stěžejních kapel americké
thrashmetalové scény a druhý zá-
stupce Big 4 s ikonickým ryšavým
frontmanem Davem Mustainem
bude jedním z nejlepších zakonče-
ní v historii Masters of Rock.

ApocalypticaČtvrteční večer bude patřit finským smyčcovým kouzelníkům.

Amon AmarthSkandinávští chasníci ovládnou areál likérky v sobotu.

Tarja V neděli nabídne ochutnávku z chystané desky. 3x foto: archiv kapel

MASTERS OF ROCK - d ivácky ne job l íbeně jš í fest iva l proud ly presents

14. – 17. 7. 2016
Areál likérky

VIZOVICE
w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!

Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!

Po 8 letech zpět na Masters a s novým albem! Premiéra nového rockového alba!

Speciální akustický set! Speciální folk show!

Citron+Tanja | Horkýže Slíže | Škwor | Doga | Alkehol | Salamandra | Zakázaný Ovoce | Sebastien | Forrest Jump | Proximity | Bad Jokers Cream

Velký hudební průvodce festivalem
Přečtěte si, které kapely letos dorazí, kdo z nich přiveze novou desku a na co se můžete těšit

INZERCE
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Petr Skácel
redaktor MF DNES

A
reál likérky se otevře ve
čtvrtek v 10 hodin, v pátek
bude přístupný od 9 hodin
a v sobotu a neděli od 8 ho-
din. Hlavní plocha areálu

bude každý den uzavřena pro úklid
hodinu po skončení programu.
Zóny s WC a sprchami budou ote-
vřeny nonstop a zavřou se až v pon-
dělí ve 12 hodin.
Do areálu lze vstoupit dvěma

vchody (od nádraží ČD a od podni-
kové prodejny R. Jelínek), u kte-
rých jsou umístěny pokladny pro
výměnu vstupenek za identifikační
náramky. Návštěvníci tak obdrží
místo vstupenky textilní identifikač-
ní náramek, který jim bude umož-
ňovat pohodlný vchod do areálu
po dobu konání celého festivalu.
Výměna bude probíhat v úterý

a středu od 10 do 22 hodin, ve čtvr-

tek od 8 do 1 hodiny, v pátek od 9
do 1 hodiny, v sobotu od 9.30 do
1 hodiny a v neděli od 9.30 do 23 ho-
din. Držitelé e-Ticketů je získají
pouze u vchodu od nádraží.
Stejně jako každý rok i letos bude

pro prvních 15 tisíc fanoušků, kteří
projdou branami festivalového are-
álu, připraveno výběrové CD se son-
gy účinkujících interpretů – Avan-
tasia, Tarja, Apocalyptica, Eluvei-
tie, Korpiklaani, Amaranthe, Testa-
ment, The 69 Eyes, Primal Fear,
Freedom Call, Luca Turilli´s Rhap-
sody, The Dead Daisies, Brain-
storm, Waltari, Kissin Dynamite,
Avatarium, Thundermother a Cit-
ron.
Připravený je bohatý výběr festi-

valových produktů – v prodeji bu-
dou všechny známé festivalové
věci včetně DVD Masters of Rock
2015, stejně jako novinkové zboží
a suvenýry kapel. K dlouhodobě
nejoblíbenějším výrobkům patří
festivalová trička.

Stanování je možné zdarma na
označených loukách kolem likérky.
Tyto kempy se otevírají ve středu
v 10 hodin a vjezd autem do nich
nebo na louky v okolí likérky není
povolen. Ukončení stanování je
v úterý v 10 hodin.
Pokud budete do Vizovic dojíždět

ze Zlína, ideální je zvolit vlak. Stani-
ce se nachází kousek od hlavního
vstupu do areálu. Vždy ve 2.15 ho-
din pak pojede speciální vlak, který
fanoušky zaveze z Vizovic do Zlína.
Po skončení nedělního programu
vyrazí v 0.45 zvláštní spoj do Otro-
kovic a ve 4.31 pojede přímý vlak až
do Prahy.
Parkování podél silnice I/49 je i le-

tos zakázáno. Auto budemožné ne-
chat podél jedné strany „staré zád-
veřické cesty“ vedoucí od Zádveřic
do Vizovic, případně dál směrem
na Těchlovský kopec a do Slušovic.
Dopravu ve městě bude řídit poli-
cie.
Pro řidiče je ideální areál dřevař-

ských závodů, jenž je umístěný
u vlakového nádraží a jeho kapaci-
ta činí až 2 000 aut.
Během festivalu budou uzavřené

ulice Štěpská i Říční a příjezdová
cesta k hlavní bráně likérky R. Jelí-
nek až po železniční přejezd u fir-
my Sýkora.
Pořadatelé společně s partnery

přehlídky i letos připravili řadu zají-
mavostí a doprovodných progra-
mů. Patří mezi ně pravidelné exkur-
ze likérky R. Jelínek s ochutnávka-
mi, Radegast Adrenalin Park – lezec-
ká stěna, bungee running pro dvoji-
ce, kohoutí zápasy v ringu, moucha
na zdi, silový buchar, klouzačka,
Pepsi chill out zóna – soutěže o zají-
mavé ceny, bungee jumping s nej-
vyšším seskokem ze všech festiva-
lů, free jump – volný skok z šesti me-
trů do velké matrace, střelnice Buf-
falo Bill – soutěže o zajímavé ceny,
tetovací studia, piercing, bodypain-
ting nebo prohlídka vizovického
zámku se slevou 20 procent.

Ve stanu rockového magazínu
Spark v zadní části areálu se bude
konat sčítání metalistů. Každý zá-
jemce, který se zde zaregistruje, do-
stane jako dárek výtisk časopisu
a cashback kartu Lyoness s vizuá-
lem Masters of Rock Café. Tuto sle-
vovou kartumohou fanoušci využít
nejen v kavárně Masters of Rock
Café, ale i ve vybraných prodej-
nách po celém světě.
Co se piva týče, Radegast desítka

bude stát 35 Kč, Radegast dvanáct-
ka 40 Kč, Pilsner Urquell dvanáct-
ka 45 Kč a Radegast peprně hořký –
limitovaná edice pro festival Mas-
ters of Rock – 45 Kč.
Pivo se čepuje do vratných, zálo-

hovaných kelímků s očkem na při-
pnutí. Vratná záloha činí 50 korun.
Kelímky se vyměňují při nákupu no-
vého piva nebo se vrací padesátiko-
runová záloha na dvou označených
výkupních místech. V prodeji bude
i limitovaná edice reklamního ke-
límku Masters of Rock.

Dokončení ze strany 1

V dramaturgii je letos více za-
stoupený tvrdýmetal, je to spíše
náhoda, nebo tímto směrem
chcete v budoucnosti více jít?
Je ho více než třeba loni, ale hlav-
ním důvodem je, že na soupisce
máme tři velké thrashovky – Slayer,
Megadeth a Testament. Je to i náho-
da, že zrovna jsou na turné a byli
k mání. Určitě to není záměr, nadá-
le budeme festivalem převážněme-
lodické metalové hudby.

Liší se v něčemváš postup při vý-
běru skupin na Masters of Rock
a Metalfest? Platí, že na plzeň-
skou přehlídku patří spíše meta-

lové než rockové formace?
Takové zadání bylo v prvních le-
tech existence Metalfestu, kdy byl
na šesti místech po Evropě a drama-
turgickou kostru skládal celoevrop-
ský pořadatel. My jen doplňovali
několik „svých“ skupin. Postupně
ale organizace přešla výhradně na
nás a plzeňskýMetalfest se stal jedi-
nou přehlídkou, která pod tímto ná-
zvem vydržela dodnes. Momentál-
ně se dramaturgie obou festivalů
příliš neliší. Už jsem zmínil, že Čes-
ko je hodně nakloněné melodické
hudbě, čísla návštěvnosti ze samo-
statných koncertů jsou toho jas-
ným důkazem. I letos jsme do Plz-
ně přivezli Nightwish a byla z toho
rekordní návštěva. Velkou výho-

dou je, že obě lokality – vizovická li-
kérka i lochotínský amfiteátr – jsou
úžasné a nemusíme tak moc pře-
mýšlet, která z kapel se kam hodí
víc. Jsemmoc rád, že země jako Čes-
ko utáhne dva takové metalové fes-
tivaly a ty jsou atraktivní i pro
spoustu zahraničních fanoušků.

SoučástíMasters of Rock jsou au-
togramiády, podařilo se letos
přilákat všechny hvězdy?
Budou Amon Amarth, Apocalypti-
ca, Tarja a další. Bohužel s hlavními
jmény to vypadá všelijak. Megade-
th a Avantasia na autogramiádu ne-
můžou. Moc mě to mrzí, ale často
jde o objektivní důvody. Kapely
mají náročný program, přejíždějí

mezi jednotlivými festivaly amnoh-
dy dorazí pár hodin před vystoupe-
ním. Namístě je čekají tiskovky a in-
dividuální rozhovory, chystají se
na vystoupení... Mnohdy nás stojí
velké úsilí domluvit se s nimi na au-
togramiádě. O to víc si pokaždé vá-
žím kapel jako Nightwish nebo Sa-
baton, kteří přijdou ochotně pokaž-
dé a ještě si vyžádají speciální čas
navíc. I letos třeba Apocalyptica
chtěla hodinu času. Pro fanoušky
jsou podpisové akce bonus, nejde
to brát jako automatickou věc.

Na koho se těšíte nejvíc vy osob-
ně?
Rád bych si dal celý koncert Avan-
tasie, sice už jsem je viděl na jaře

v Praze, ale baví mě každý jejich
koncert. U dalších velkých skupin
určitě musím vidět aspoň část, ať
už jde o Slayer, Tarju neboMegade-
th. Mezi moje oblíbence patří Ama-
ranthe, po delší době se rád podí-
vám na Amon Amarth... Kapel je
hodně, ale kolikrát člověk musí
řešit spoustu jiných věcí a utečou
mu i skupiny, na které se těšil. Tře-
ba v době, kdy se zahraničními no-
vináři jdeme na prohlídku likérky
a celého areálu, přijdu o dvě tři ka-
pely. Ale s tím se musí počítat. Kaž-
dopádně když mi to vyjde, rád si
sednu pod pódium na nášlapné ba-
riéry a užívám si koncert. Jsem
v tomto ohledu fanoušek metalové
muziky jako každý jiný.

Mimořádná příloha

„Když mi to vyjde,
rád si sednu pod pó-
dium a užívám si kon-
cert jako každý meta-
lový fanoušek.“
Jiří Daron
ředitel festivaluMasters of Rock

„Letos máme nejsilnější soupisku v historii festivalu“

Servis pro fanoušky: výběrové
cédéčko zdarma a nové atrakce

Metalové akce
Vstupenky na koncert

Na pokladně si bude možné koupit
i lístky na chystané koncerty: Axel
Rudi Pell (10. 9. Zlín), Equilibrium aj.
(25. 9. Praha), Serious Black (7. 10.
Praha), Destruction (11. 10. Praha),
Moonspell (12. 10. Praha), Pain (16.
10. Praha), Lordi (20. 10. Ostrava,
21. 10. Hluk a 22. 10. Praha), Delain
+ Evergrey (22. 10. Zlín), Inquisition
+ Rotting Christ (24. 10. Praha), Kor-
piklaani (29. 10. Praha), Entombed
AD + Voivod (30. 10. Praha), Kissin
Dynamite (11. 11. Praha), Annihila-
tor (17. 11. Praha), Winter Masters
of Rock – Rage, Overkill, Saxon,
Last in Line aj. (19. 11. Zlín), Doro
(2. 12. Zlín), Dirkschneider (9. 12.
Brno), Iced Earth, Ensiferum, Kata-
klysm, Unearth (18. 12. Zlín),
Powerwolf + Epica (28. 1. Praha),
Hammerfall (3. 2. Zlín), Sabaton +
Accept (4. 3. Praha)

Autogramiády
ProsperitaMeet
andGreet Stage

Čtvrtek 14. července
14:15–14:45 Rust
15:00–15:30 Škwor
15:45–16:15 Melechesh
16:30–17:00

Luca Turilli's Rhapsody
17:15–17:45 Horkýže Slíže
18:00–18:30 Threshold
18:45–19:15 Testament
19:30–20:00 Kissin´Dynamite
20:15–21:15 Apocalyptica
21:30–22:00 Rotting Christ

Pátek 15. července
11:30–12:00 Doga
12:15–12:45 Sebastien
13:00–13:30 Zakázaný Ovoce
13:45–14:15 Salamandra
15:45–16:15 Avatarium
16:30–17:00 Amaranthe
17:15–17:45 Waltari
18:45–19:15 Citron
19:30–20:00 Korpiklaani

Sobota 16. července
12:00–12:30 Forrest Jump
12:45–13:15 Bad Joker´s Cream
13:30–14:00 Thundermother
14:15–14:45 Orden Ogan
16:45–17:15 Evergrey
18:00–18:30 The Dead Daisies
18:45–19:15 Eluveitie
19:30–20:00 Primal Fear
20:15–20:45 Amon Amarth
21:00–21:30 The 69 Eyes
21:45–22:15 Freedom Call

Neděle 17. července
12:00–12:30 Proximity
12:45–13:15 Red´s Cool
14:15–14:45 Swallow the Sun
15:00–15:30 Alkehol
15:45–16:15 Airbourne
16:30–17:00 Brainstorm
17:15–17:45 Tarja
18:00–18:30 Oomph!
19:00–19:30 Ensiferum

Pozor, z důvodu velkého zájmu a plynu-
lého průběhu autogramiády nebude
umožněno focení s kapelami.


