BIOGRÁFIA
"Van bennük valami igazán sötét hangulat" – Rockbook
"Hazai underground különlegesség" – Hammerworld

"Van merszük újítani, női vokált használni, költői
dalszövegekkel provokálni, lélekbúvárkodni, hangulatzenét
játszani. Ebben pedig, hazai pályán, verhetetlenek."
- Hardrock.hu

"...kihozták a legtöbbet úgy, hogy teret adtak a
kreativitásuknak" - Lángoló Gitárok

Van, amit nem ad meg a fény!
- az Agregator zenekar biográfiája Kimerült bányák és bezárt gyárak árnyékában született komor, dallamos death metal - egyfajta göteborgi Paradise Lost. A kétezres
évek eleje Tatabányán az alternatív rockról és a nu metalról szólt. Ebben az egészen stílusidegen környezetben egy addig
ismeretlennek számító vonalat hoztak létre pusztán azért, mert tudták, ha ilyen zenét akarnak hallani, akkor maguknak kell azt
eljátszani. A magyar nyelvű szövegek fő témája továbbra is ez a dühös, alkotói éhség, ami arról szól, hogy egy saját út járását alig tűrő
világban is légy az, aki szeretnél lenni!
Október közepén jelent meg negyedik nagylemezük, a ’Semmiből - a semmin át’. A dalok az északi death metal dallamosan súlyos
vonalára illeszkednek, a vastag és modern hangzás pedig Köteles Leander munkáját dicséri. A borító Niklas Sundin alkotása, aki
számos nagynevű produkciót (Dark Tranquillity, Arch Enemy, In Flames, stb.) segített már kreativitásával.
Az album nyolc dal az önpusztító dekadencia és a jobb világért izzás gyűrűjéből … és egy kilencedik az underground ünnepléséről –
a száztagú Bűnös Kórussal, az éjszakai élet aktív szereplőivel kiegészülve (rajongók,művészek, szervezők, újságírók) – hiszen van, amit
nem ad meg a fény!
Az első félévben a Moby Dick vendégei voltak a Kegyetlen évek turné tatabányai és szombathelyi állomásán, márciusban a The
Morning Star és az Ørdøg társaságában játszottak Dunaújvárosban, májusban Tatabányán, júniusban pedig Graz-ban
koncerteztek az osztrák Under Destruction vendégeként. A nyári szabadtéri események közül felléptek a Rockmaraton, a Rock
On! és Fekete Zaj Osztálykirándulás fesztiválokon. A lemezbemutató koncerteket Budapesten, Tatabányán és Révkomáromban
tartják decemberben, 2018. első felében pedig a Dalriada hazai turnéjának vendégei lesznek a Niburta társaságában.
Eddigi eredményeik:
- 350 koncert, 7 országban (AT,CZ,HU,SK,RO,RS,UA)
- előzenekarok az ARCH ENEMY, MAGNUS ROSÉN (exHammerfall) BAND, DEICIDE, HOLY MOSES hazai
turnéállomásán
- voltak KALAPÁCS és MOBY DICK turnévendég, játszottak a
POKOLGÉP évzáró buliján
- 10 kiadvány 2000,2001, 2004,2006,2007, 2009,2012,2015,
2016, 2017) 2 országban (HU,RU)
- 7 videoklip (2002,2004,2005,2008,2010,2012,2013)
- három album artworkje is NIKLAS SUNDIN (Dark Tranquillity) munkája, ebből a Szürkület borítója díjazott lett 2006-ban a
Hangsúly ’06 (Hungarian Metal Awards)-on. Az Eredendő EP masterelésén együtt dolgoztak JENS BOGREN-nel.
- dalaik elérhetőek a Stream csatornákon (Spotify, Apple Music, Deezer,Google Play, stb.)
Köszi a figyelmet és reméljük mihamarabb találkozunk!
Az előadó honlapja: www.agregator.hu

YouTube: www.youtube.com/c/AgregatorHU

Facebook:www.facebook.com/agregatorband

