Санаториум ќе настапи на Мотофест
Напишано од Unevski
Среда, 01 Јуни 2011 16:01

Македоснкиот хеви/треш метал бенд „Санаториум“, по пауза од седумгодини, најавуваат
настап на овогодинешниот Мотофест во организација на „Ноќни волци“. Нивниот
настапат ќе биде на 11 јуни на „Скопското Кале“.

Покрај стандардните членови на овој бенд: Перо Стефановски-Шпирт кој е вокал во
групата и гитарист, Горан Станковиќ –Црни на бас гитара и Горан Атанасов-Глупсон на
тапани ќе им се придружи и Бобан Василевски на гитара како замена за Костадин
Качев-Рус. Тој поради уметничка изложба во Германија нема да има можност да настапи
заедно со „Санатаориум“.

Овој скопски хеви/треш метал бенд формиран е во 1988 година. Беа победници на Рок
Фест, заедно со групата Ареа која ја доби поддршката од жирито, а цела публика
гласаше за Санаториум. Имаат издадено 2 студиски албуми, „На работ на Разумот“ и „No
More“. Од овие 2 албума потекнуваат антологиските песни како „Без разум и свест“,
„Санаториум“, „Ултра Спид“, „Сенка на смртта“, „Удобен ковчег“, „Епидемија на омраза“,
„Wasted Existence“, „Inhuman commands“, „Live in silence“, „Our doom“ итн.
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Во 2001 година е ре-издаден албумот "На работ на разумот" , под закрила на Lithium
Records. На ова це-де се додадени и неколку песни снимени на настапите на бендот низ
републиката како и двете нови песни "Во себе умирам" и "Секој ден" .

Последен настап на бендот беше во 2004 година на Peace Unlimited festival на скопскиот
саем, пред повеќе од 2000 збеснати фанови, и еден мал настап во клубот Маракана, по
повод првиот роденден на Life Radio, каде што настапија заедно со Суперхикс и уште
неколку бендови.

Постои и нов снимен материјал, кој е можеби најзрелото музичко парче на бендот, но за
жал се уште не е издаден и прашање е дали воопшто ќе биде во догледно време.

Санаториум настапуваа насекаде низ Македонија, во скоро сите градови, со што се
стекнаа со голема популарност во средината на 90тите години. Настапија и на Арена
фестивалот во Софија, Бугарија, како предгрупа на Slayer и Halford, беа номинирани
како предгрупа на Iron Maiden во Софија една година подоцна, но поради повредата на
гитаристот Yannick, тој настап беше откажан, а како достојна замена дојдоа големите
Motorhead, и така повторно фановите имаа можност да ги слушнат своите миленици.
Бугарската публика се покажа одлично, па дури и ги пееја песните со македонски
текстови, што значи дека овој бенд има влијание и надвор од нашите граници.
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