SEVERALS je čtyřčlenná kapela z Plzně jejíž první koncert proběhl v roce 2015. Od té doby
se snaží SEVERALS neustále posouvat směrem dopředu a překvapovat publikum svými
novinkami.
Hudební styl, kterým se SEVERALS prezentují se dá nazvat moderním metalcorem s prvky
djentu.
SEVERALS si zakládají na své velmi propracované světelné show v doprovodu kvalitního
živého zvuku.

Největší koncertní úspěchy
●
●
●
●
●
●

Podzim 2015 - 1. show, support SOLENCE (SWE)
Jaro 2016 - 1. mini tour w/ GLAD FOR TODAY, FALL FROM EVEREST
Léto 2018 - festival Rock for People, Fajtfest, Dřemfest
Podzim 2018 - Glitch tour (Polsko, Ukrajina, Rumunsko), 2 koncerty w/ BAD OMENS
Jaro 2019 - Minitour CZ/SK w/ LANDLESS
Léto 2020 – festival Josefoff (Mini-verze Brutal Assault)

Hudební počiny
V roce 2018 SEVERALS vydali debutové EP “Glitch” pod taktovkou Tomáše Raclavského
(Modern day Babylon) v Babylon studios. EP obsahuje 4 skladby a 1 bonusový akustický
track.
V roce 2020 SEVERALS vydali 2 singly a 1 akustický track.
Kapela zvládla za svou dobu působení natočit 7 videoklipů, které sama tvořila a připravila
jejich scénář. Texty kapely SEVERALS jsou konkrétně zaměřené.

Kde se o nás píše?
Rock and all
“…Severals se nespokojí s jen tak ledajakými obyčejnými riffy. Dokážou najít neslýchané
riffy! Nejen díky nim EP příjemně šlape, jakkoliv soubor občas zvolní a zapluje do
velejemných poloh…”
http://www.rockandall.cz/recenze/severals-glitch/

Fakker magazín
“Tahle kapela má velkou budoucnost před sebou!“
“…Tato česká metalcorová lahůdka byla vypuštěna současně s videoklipem…”
http://fakker.cz/clanek/12943/severals-habitat/

Bandzone
“…Metal nám vždycky v Česku šel. Zejména severní Morava a Plzeňský kraj byly doslova
líhně. To s jakou přesvědčivostí ale teď udeřili tihle Plzeňáci na sluchovody posluchačů
nemá moc obdoby. Jejich nahrávka GLITCH nejen, že spolehlivě obstojí v mezinárodní
konkurenci, ale má tam dokonce velkou šanci doslova zazářit. Velkou měrou se na tom bude
podílet zejména dost osobitě uřvaný screamo vokál, který by se mohl stát dobrým osobitým
prvkem a tou věcí, podle které je každý kdekoliv spolehlivě rozezná. Skvělá nahrávka!”
https://www.facebook.com/bandzone.cz/photos/a.184333869205/10157217918569206/?type
=3&theater
Coremusic
“…Plzeňská čtveřice drtící progressivní metalcore silně načuchlý djentem si za několik let
vytvořila na české scéně slušný věhlas a tímto povedeným EPčkem a zároveň ohlášením
odvážné zahraniční tour potvrdila, že svoje působení nebere na lehkou váhu…”
http://www.coremusic.cz/rozhovory/severals-tour-po-vychode-stalo-se-nam-snad-vsechnosledujte-exkluzivni-video-z-nejlepsich-momentu

Klubovna
“…O tom, jak skvěle zní SEVERALS jste se před pár dny mohli přesvědčit na našem webu.
Nyní si můžete udělat ještě ucelenější dojem. Právě vyšlo jejich EP GLITCH a jde o
nadupanou záležitost. Dojmy? Severály si říkají o titul jednoho z objevů roku..”
https://www.facebook.com/klubovnacm/posts/2157514991180793/

