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A Mikulás hozzánk is betért, és pakolt a csizmánkba négy újabb fellépőt. A 2018-as FEZEN
fesztiválon itt lesz a brooklyni Life of Agony, az Ozzy Osbourne-nal is együtt zenélő Gus G.
vezette Firewind, a közel 40 éves múlttal, és több mint 20 millió eladott albummal rendelkező
Queensrÿche és a hazai heavy metal egyik állócsillaga, az Ossian is. A rock-metal nevek után,
hamarosan poposabb fellépőkkel érkeznek a FEZEN szervezői, de a döntést érdemes minél
előbb meghozni, december 24-ig extra kedvezménnyel kaphatók a bérletek és a napijegyek.

30 éves jubileumukat ünneplik a FEZEN-en a Life of Agony tagjai. Rögtön bemutatkozó
albumukkal olyan munkát tettek le az asztalra, amit 25 év távlatából sem lehet elfelejteni, a
River Runs Red című korongot a Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb metalalbuma
közé is beválogatta. A viharos múltba persze két szünet is tartozik, de a Keith-ből közben Mina
Caputová váltó régi-új énekesükkel, a szintén alapító Joey Z.-vel és Alan Roberttel, valamint
Veronica Bellinoval fellálló banda aktívabb, mint valaha. Joey Z. szerint hamarosan új lemezzel
jelentkeznek, és hiába vannak 30 éve a pályán, még mindig tele vannak tűzzel: &quot;ha
felmegyünk a színpadra, mindent beleadunk, 110 százalékig megőrülünk minden este.&quot;
Minden bizonnyal így lesz ez július 26-án is, a FEZEN-en.

Ozzy Osbourne gitárosa, Gus G. járt már a FEZEN-en, 2014-ben szóló produkciójával érkezett
Székesfehérvárra, most power metal zenekarával, a Firewinddel jön július 27-én a fesztiválra. A
görög gitárhős még első demóihoz verbuválta össze a zenekart Szalonikiben, és igazi
szerelemprojekt lett belőle. Arch Enemy, Dream Evil, Ozzy... volt elfoglaltsága Gus-nak az
elmúlt években, de a Firewindre mindig maradt ideje. Nyolc stúdióalbummal a hátuk mögött a
FEZEN zárónapján érkeznek Székesfehérvárra.
Három Grammy jelöléssel, MTV Music Awards díjjal és vadonatúj albummal érkezik a
Queensrÿche Székesfehérvárra. A nyolcvanas években alakult, a kilencvenes években
sikert-sikerre halmozó amerikai banda az alapító gitáros, Michael Wilton szerint &quot;hosszú
idő után a legmetálabb, legprogresszívebb albummal&quot; jelentkeznek 2019 márciusában.
Így borítékolható, hogy a július 27-én új dalokat is hoznak a FEZEN-re a régi slágerek mellett.

Egy év kihagyás után Paksi Endréék is visszatérnek a FEZEN-re. A magyar heavy metal egyik
állócsillaga, az Ossian idén többszörös jubileumot ünnepelt egy új balladaválogatással. Az
acélszív lemez megjelenésének harmincadik, a zenekar újjáalakulásának huszadik évfordulója
mellett, Paksi Endre hatvanadik születésnapja is 2018-ra esett. Jövőre a FEZEN-en július 27-én
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találkozhatunk velük.

Érdemes tovább követni a híreket, mert a szervezők közlése szerint az eddigi rock-metal
zenekarok után egy poposabb bejelentéssel készülnek. Karácsonyig továbbra kedvezményes
áron kaphatók a bérletek és a napijegyek.
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