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Οι Fool In The Box παρουσιάζουν τη Παρασκευή 30 Μαρτίου στο Temple, την τρίτη
δισκογραφική τους δουλειά (πρώτη σε βινύλιο) που αυτή τη φορά φέρει ως ειδικό παράσημο
στο εξώφυλλο τη σφραγίδα του εγνωσμένης αξίας καλλιτέχνη,
Matt Ma
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hurin
, ανθρώπου πίσω από τη σκηνοθεσία video clips μπαντών όπως οι Alice in Chains,
Soundgarden, Metallica, U2, Peter Gabriel και πολλών άλλων, όπως και δημιουργό
εξωφύλλων για τους Muse, Tom Waits, Ramones και Ozzy σε μία ατελείωτη λίστα που κάνει
τον οπαδό κάθε εναλλακτικού και σκληρού ήχοχρώματος να τρίβει τα μάτια του!

Θα ακούσεις συχνά να λένε πως οι Fool In The Box είναι ένα από τα κρυμμένα διαμάντια
της εγχώριας μουσικής σκηνής, γεγονός που προκύπτει από την εσωστρέφειας και το
χαμηλό τους προφίλ. Το Αθηναϊκό power trio, σε κάθε ζωντανή του εμφάνιση και κάθε
ενσάρκωση της σκέψης και των δεξιοτήτων του, μαγεύει, επηρεάζει και τελικά δείχνει τον
δρόμο. Τον δικό του δρόμο. Έναν δρόμο χαραγμένο με μετριοπάθεια, αφοσίωση και
καλλιτεχνικά κίνητρα από αυτά που σπανίζουν στον μουσικό κόσμο των ημερών μας.

Άκρως επηρεασμένοι από τον ροκ ήχο των 90’s τον οποίον κατέχουν βιωματικά λόγω
ηλικίας και ακουσμάτων, και με επιρροές που προέρχονται εξίσου από τον rock, τον pop,
τον jazz και τον progressive χώρο, οι Fool In The Box δημιουργούν ένα αποτέλεσμα μακριά
από οτιδήποτε άλλο έχεις ακούσει, που όμως χαρακτηρίζεται από μια οικειότητα, “τη
ζεστασιά του γνώριμου” που θα έλεγε κανείς. Με εντυπωσιακά performances και άρτια
τεχνική κατάρτιση, οι Απόλλωνας Αβατάγγελος, Άγης Βουγάς, και Γιώργος Ράδος γεννούν
μουσική που αν δεν θα ‘θελες να ακούσεις, θα ήθελες σίγουρα να μπορούσες να παίξεις.

Στη μουσική των Fool In The Box είναι ζωγραφισμένο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου έρχονται στη σκηνή του Temple για να παρουσιάσουν ζωντανά
ολόκληρο το τρίτο album τους, που θα διατίθεται αρχής γενομένης από την ίδια ημέρα, σε
μορφή βινυλίου, καθώς και κομμάτια από τις προηγούμενες δουλείες τους σε ένα live… for
Fools!

***

Τη συναυλία θα ανοίξει το οργανικό κουαρτέτο των Borderline Syndrome από την Αθήνα.
Κινούμενοι στο χώρο της προοδευτικής, σκληρής μουσικής οι Borderline δεν διστάζουν να
πειραματιστούν και δεν φοβούνται το νέο και το διαφορετικό, συλλέγοντας στον ήχο τους
στοιχεία από progressive και math rock ως post metal και contemporary jazz. Πολυρυθμικά
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μοτίβα, σκοτεινές κλιμακούμενες αρμονίες, μινιμαλιστικές μελωδίες και heavy math riffs
είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που θα βρει κανείς στη μουσική αυτού του τόσο
ξεχωριστού σχήματος, που δικαιωματικά εδώ κερδίζει τον ρόλο του special guest της εν
λόγω βραδιάς.

Δελτίο Τύπου
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