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To nejlepší z české republiky!
Máme tady mladou kapelu z České republiky s druhým albem ve vlastní produkci!
Kapela se dala dohromady v roce 1999 a měla dost času, takţe zpřísníme.
Na svém kontě mají 3 dema: Tears Of The Witch (2001), Heavy Metal Resurrection (2002), Promo
2004 a album Price For The New World (2007).
Skvělý zvuk, velmi dobrý zpěvák a skutečná touha, která vás nutí se hýbat.
Netřeba říkat, ţe Witch Hammer jsou na dobré cestě, aby si vytvořili jméno v Undergroundu.
Jestliţe nacházíme vlivy skupin 80-tých letech a 90-tých, WITCH HAMMER zní velmi aktuálně (v
tradičním stylu, doufám, ţe vystoupí ze stínu).
Přes IRON MAIDEN, BLACK SABBATH, RAGE, GRAVE DIGGER, Hard Rock, ale také zde jsou
náznaky následovníků těchto muzikantů.
Výsledkem je melodický heavy metal, zůstávající soudrţný a chytlavý od začátku do konce!
Ţádné slabší místo, nebo vata, přichází balada (Living on my own), která je na velmi dobré úrovni,
mimo jiné i díky intonaci Jana Šotkovského!
V některých písních jsou sbory velmi heavy, coţ úspěšně dává disku další dimenzi.
Skladbami které tě nejvíce udeří do oka zůstávají fantastický Circle, Circle (Mystery Of Zodiac Pt 1)
coţ je Heavy Metal a Fuck Me Baby Tonight čistý výborný Hard / Heavy Rock... Dvě skvělé skladby,
které jsme chtěli zpívat ţivě!
Ale Look To Reality, Face Of Liar, Danger Zone (Mystery Of Zodiac Pt 2), Wish To Heaven a Test Of
Time jsou rovněţ opravdu dobré tituly.
Jde zde taky „skrytý song“, který se ukázal jako 30sekundové opakování minulé skladby…ţádný
prospěch.
Zodiac zůstává příjemné překvapení z vrcholu undergroundu! Doufám, ţe kapela bude potvrzena
druhým albem, distribuovaným přes label.
Pokračujte, alespoň pokud se vám líbí Heavy metal svěţí a dynamický, který neuvíznul v tomto
jedinečném stylu.

