lemeztáska

áron andrás apey. Apey & The Pea.
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Az Apey & The Pea az ország egyik legnépszerűbb és legjobb metálzenekara, szeptemberben jelent
meg a trió harmadik albuma, a HEX, de természetesen nem ezzel kerültek az országos médiába, hanem egy cenzúrázott kecskeméti koncert miatt (egy jobbikos helyi képviselő kijárta, hogy ne árusíthassák kecskefejes-pentagramos pólóikat). A zenekar frontembere, Apey azonban szólóban is aktív,
akusztikus gitáros folkdalaiból októberben érkezik harmadik lemeze. Hogy ez a két világ hol ér
össze? Például Apey kedvencei között – mutatjuk őket.
fotó Sinco.
Első zenei emlék
Édesapámmal kettesben síelés Olaszországban és egy jó Rod Stewart-kazetta, mai napig
imádom.

Kedvenc Pantera-dal (Apey egy Pantera
tribute-zenekarban is játszott)
It Makes Them Disappear, libabőr, ahányszor
hallom.

Első lemez, amit saját pénzből vettél
Korn: Issues 1 talán, erre már nem emlékszem.

Kedvenc rocklemez
Ilyen nincs sajnos, túl sok lenne. (nevet)

Zene, ami zenélésre inspirált
Pantera. Alap egy.
Meghatározó koncertélmény
Electric Wizard-koncert a HMV Forumban,
Kentish Townban, még amikor Londonban
éltem.
Hatások az Apey & The Pea indulásakor
Alice In Chains, Pantera leginkább, aztán gyorsan változott.
Hatások a szólólemezeknél
José González, Neil Young. Utóbbi a mai napig
inspirál.
Hatások a Trillionnál (ez Apey grungeosabb projektje Grand Mexican Warlocktagokkal)
Nagyjából minden, amit mindhárman szeretünk, nem tudom, konkrétum nem volt.
Kedvenc magyar lemez
Neck Sprain (aminek Apey az énekese 2009
óta – a szerk.): Heavyweight – 3rd Round 2
2006-ból, kizárásos alapon.
Kedvenc magyar dal
Neck Sprain: Steam Engine vagy még a Pray.

Kedvenc doomlemez
High On Fire: De Vermis Mysteriis
konkrétan az idolom.

Zene, amitől boldog leszel
Neil Young: Harvest Moon a nyugtatóm.
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Kedvenc heartbreak lemez
Kedvenc micsoda? Nem tudom.
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Kedvenc thrash-lemez
Exodus: Shovel Headed Kill Machine, gyilkos
egy ügylet.
Kedvenc grunge-lemez
Alice In Chains: Dirt. 4 Alap kettő.
Kedvenc dalszerző-előadó lemez
Kérdés nélkül Neil Young.
Minden idők legjobb lemeze
Ezt meghagynám másnak. (nevet)
Lemezgyűjteményed legkülönlegesebb/
legértékesebb darabja
Nem nagyon gyűjtök lemezeket, csak digitális
formában.
Olyan zene, ami nagyon elüt a stílusodtól,
mégis nagyon szereted
Itt ülhetnénk reggelig, nehéz kérdés. Little
Dragon talán.
Bűnös zenei örömöd
Minden zenei örömöm egy bűn.
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, Matt Pike

Dal, amit már nem bírsz meghallgatni
Nehéz ügy, Killing In The Name Of? (nevet) (Ez
ugyebár egy Rage Against The Machine-dal
– a szerk.)
|2|

Dal, amit bárcsak te írtál volna
High On Fire: Romulus & Remus, konkrétan
kinyír a féltékenység.

Zene, ami elgondolkodtat
A zene, ami nem gondolkodtat, azt nem hallgatom.
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Kedvenc zene utazáshoz
Neil Young: Harvest Moon 5 vagy a Live At
Massey Hall, 1971.
Kedvenc zene éjszaka, sötétben hallgatni
Sunn O)))-összes.
Kedvenc zene szexhez
Barátok közt-főcím visszafelé majául, miközben vért szívok egy kecske nyakából.
Kedvenc szombat esti bulizene
Hegedűs a háztetőn visszafelé majául, miközben vért szívok egy gyermek nyakából.
Kedvenc vasárnap reggeli pihenős zene
Reggel még nem vagyok életben.
Kedvenc friss, idei lemezek
All Pigs Must Die: Hostage Animal, Nails: You
Will Never Be One Of Us.
Kedvenc őszi zene
Kowalsky meg a Vega visszafelé majául, miközben elfogyasztok egy élő kecskét.
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