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 Ήρθε η στιγμή το ATS να βγει
προς τα έξω αφήνοντας πίσω τον
εσωτερικό του χαρακτήρα,
συγκρατώντας όμως την
πειραματική του διάθεση. Αρχικά,
να ξεκαθαριστεί ότι αν και
παραμένει ξεκάθαρη η αυτονομία
του ATS απέναντι στο site,
εντούτοις αυτά τα δύο
αλληλοσυμπληρώνονται. 
 Πιο συγκεκριμένα, αυτό που
διαβάζετε τώρα διατηρεί κυρίως
(αν και όχι μόνο) τον χαρακτήρα
των μικρών και ομαδοποιημένων
κειμένων πάνω σε νέες ή
επερχόμενες κυκλοφορίες. Απλώς
λόγω του ανοίγματος του μέσου,
τα μίνι κείμενα παραπέμπουν
πλέον σε κριτικές και όχι σε απλές
παρουσιάσεις. Από την άλλη το
site παραμένει ως έχει, ανοικτό,
συγκεκριμένο και έχοντας, για
παράδειγμα, τις λίστες με τα
καλύτερα της χρονιάς στο
πρόγραμμα για αυτόν τον μήνα.
Αν βέβαια, διαβάζοντας και
ακούγοντας στα αντίστοιχα links
κάτι στις σελίδες που ακολουθούν,
το οποίο σας κεντρίσει το
ενδιαφέρον σε σημείο που να
επιθυμείτε να γράψετε κι εσείς
κάτι πάνω σε αυτό, το κάλεσμα
παραμένει ανοικτό!
Το ATS ως βασικό του μέλημα
συνεχίζει να έχει την ανταλλαγή
μουσικών, απόψεων και ιδεών με
έναυσμα τις συνεχώς πλούσιες
νέες κυκλοφορίες. 

 Πάντως, δεν θα είχαμε φτάσει ως
εδώ αν δεν υπήρχε η στήριξη των
φίλων με τα σχόλια και τα κείμενα
τους που ανέβηκαν τον τελευταίο
καιρό και θα συνεχίζουν να
ανεβαίνουν στο site. Επίσης,
οφείλουμε ένα ευχαριστώ στις
μπάντες και στα label που
πρόθυμα μας έστειλαν νέο και
ενδιαφέρον υλικό πριν αυτό
κυκλοφορήσει επίσημα. 
 Αν το επόμενο βήμα του μέσου
αυτού θα είναι η έντυπη έκδοση
του, αυτό σίγουρα δεν αποτελεί
ούτε αυτοσκοπό, ούτε στοίχημα.
Όσο, όμως, συνεχίζεται και
εντείνεται η γόνιμη επικοινωνία με
τον κόσμο που το διαβάζει, τόσο
πιο ανοικτό είναι κάθε ενδεχόμενο
για τους επόμενους μήνες!

Συναυλίες του μήνα:

02.12 & 03.12 CHAØS 2022
04.12 Adolf Plays The Jazz/King
Garcia στην Death Disco
09.12 Shame στο Fuzz
10.12 Chain Cult, Syndrome 81,
Bleakness, Blood Trace, Neo Teras
16.12 Ride στο Gagarin
17.12 The Temple/Acid Mammoth
στην Death Disco
18/12 Sun Of Nothing
/Krause/Blame Kandinsky
/Mammock/ΛΔΛΜ στο Fuzz

https://www.facebook.com/chaosfaith?__cft__[0]=AZUAFEr46vS5IXvupNVjR8PJXGNt_kVTO3UR-dtY-83gWJJWsxDwBae3BWRl5zCFEPY5R4fdRh8qWDMLYYrkkxc7j4VqOphQXvyD1KV85QsHvlbVHM5WeuDxOTKD2gNb_YdBeYlYFoD-5sHUCAP74WGf3I7aDbYOcTrobCaQ7dt6PnxJwSPd3sD-QAc1sNodmj83Du_qD_GEzMtHf-mcm4kx&__tn__=-UC*F
https://againstthesilence.com/2022/08/02/adolf-plays-the-jazz-low-life-we-cant-lose-we-have-already-lost-self-released-name-your-price/
https://againstthesilence.com/2018/01/10/athens-without-answers/
https://againstthesilence.com/2022/11/23/the-temple-of-solitude-triumphant-i-hate-records/


Οι White Lung μας κοιτάν στα
μάτια, όπως φαίνεται και στην
φωτογραφία, και μας
αποχαιρετούν μια για πάντα! Με
έναν αδιανόητα δυνατό από
συναισθήματα δίσκο, όπως
εξάλλου ταιριάζει σε κάθε
αποχωρισμό. 

Τρίτο άλμπουμ για την
Αυστραλέζα δημιουργό που
ακολουθούμε φανατικά από το
ξεκίνημα της. Μεστό, σαφές,
μπορεί να θεωρηθεί και το πιο
ώριμο της. Ακούγοντας το νιώθεις
ότι μόλις σε μισή ώρα έχεις
μπροστά σου μια ολοκληρωμένη
πρόταση όπου στην απλότητα της,
κρύβεται ο πλούσιος θησαυρός
της. bandcamp video video video

Στο ντεμπούτο της, η νέα αυτή
μπάντα από την Λειψία
παραπέμπει μουσικά σε μια
περασμένη εποχή, με έναν ήχο
όμως που μέσα στη νωχελικότητα
του ακούγεται φρέσκος.

Ενδιαφέρουσα και η εναλλαγή
γυναικείων με αντρικών
φωνητικών, όπως και οι συνθέσεις
τους που δεν σε πιάνουν με τη μια,
αλλά θέλουν τον χρόνο τους.
bandcamp video

WHITE LUNG

CARLA DAL FORNO

MELLIE

UP FRONT

LOS PALMS

Ντεμπούτο για τους επίσης
Αυστραλούς Los Palms με το
δεικτικό των προθέσεων τους
όνομα. Τουτέστιν, έχουμε ένα
σάουντρακ από road movie ταινίες
με αλκοόλ, ρυθμό, κολλητικές
μελωδίες και ένα fuel pass με
πολλά μηδενικά μιας και ο δρόμος
κατά μήκος της χαμένης λεωφόρου
θα είναι μακρύς. bandcamp video
video

Κάθε κομμάτι εδώ ξεσπά μια
ανατριχίλα. Οι προσωπικοί στίχοι
τέμνονται στο σημείο όπου η
ποίηση και η επιθετικότητα
γίνονται ένα. Το τέλος φαντάζει
σαν η αρχή ενός ταξιδιού που δεν
θα τελειώσει ποτέ! bandcamp
video video video

https://againstthesilence.com/2016/05/06/white-lung-paradise-domino/
https://againstthesilence.com/2019/10/14/carla-dal-forno-look-up-sharp-kallista-records/
https://againstthesilence.com/2016/12/12/carla-dal-forno-you-know-what-its-like-blackest-ever-black/
https://carladalforno.bandcamp.com/album/come-around-2
https://www.youtube.com/watch?v=QzJ0cjop65c
https://www.youtube.com/watch?v=hCtvLX_Bxog
https://www.youtube.com/watch?v=cVFE-mTDBKE
https://adagio830-records.bandcamp.com/album/i-have-ideas-too
https://www.youtube.com/watch?v=-Kcn6jN2OMo
https://lospalms.bandcamp.com/album/skeleton-ranch
https://www.youtube.com/watch?v=wh-PpBjMDio
https://www.youtube.com/watch?v=5Oua9An1ccI
https://whitelung.bandcamp.com/album/premonition
https://www.youtube.com/watch?v=KhJXH6hSyLo
https://www.youtube.com/watch?v=MWwCvFrHxYM
https://www.youtube.com/watch?v=7uBFNx3IVMw


LOCAL

ONEPOINTWO

Ο Κωνσταντνος Γιαζλάς, μέλος των
SANS, με ορμητήριο την
Θεσσαλονίκη εξαπολύει γραμμικά
ηλεκτρονικά μηνύματα προς
μηχανές με συναισθήματα. Η
επαναληπτικότητα των ήχων δεν
οδηγεί σε κάτι το μονότονο, αλλά
σε μια ηχητική γλώσσα
πρωτότυπη, σπασμένη, μα και
ευκρινής. bandcamp

BLAME KANDISNKY

Δέκα χρόνια πορείας για αθηναϊκή
μπάντα, δεν το λες και λίγο και οι
Blame Kandisnky το γιορτάζουν με
ένα εκκωφαντικό νέο άλμπουμ. Ο
ήχος τους παραπέμπει σε μπάντες
όπως οι Norma Jean, τουτέστιν σε 
 σημεία σε αφήνουν με ανοικτό το
στόμα με αυτά που παίζουν.
Συνολικά, δύσκολα βρίσκεις
απάγκιο να ανασάνεις εν μέσω των
επιθετικών συνθέσεων τους.
bandcamp video video

https://againstthesilence.com/2015/04/24/adolf-plays-the-jazz-sans/
https://onepointwo.bandcamp.com/album/music-for-spaces
https://blamekandinsky.bandcamp.com/album/eclectic-ruiner
https://www.youtube.com/watch?v=A9qnia0rpAg
https://www.youtube.com/watch?v=dXgIdAIudqM


Οι συγκεκριμένοι αποτελούνται
από τον Lindsay Costorphine που
τα κάνει όλα εκτός από το να
παίζει ντραμς, το οποίο έχει
αναλάβει ο Jonah Falco των Career
Suicide/Fucked Up! Το αποτέλεσμα
χωρά όλα τα υπερθετικά επίθετα
που μπορούν να χαρακτηρίσουν
ένα hc άκουσμα. Προσοχή στην
ένταση και στα ηχεία! bandcamp 

Αρχές του μήνα κυκλοφορεί άλλος
ένας δυναμίτης από την ιταλική
diy μπάντα με το χαρακτηριστικό
όνομα Shitty Life. Σε μίνι 7ιντση
μορφή περικλείεται μια
συγκροτημένη επίθεση με
αναφορές στο παλαιάς κοπής
punk/hc αλλά και στους Marked
Men. Ακούγεται με εορταστική
διάθεση και σε συνεχείς δόσεις!
bandcamp

VIOLIN

SHITTY LIFE

TO THE CORE

Είναι άγνωστο αν καταφέρουν
ποτέ να κατακτήσουν κάποια
αναγνώριση οι Αμερικάνοι
Gatherers με τον σκληρό και emo
ήχο τους, αλλά είναι σίγουρο ότι
την αξίζουν. Στο τρίτο τους δίσκο
βαθαίνουν τον ήχο τους,
εμπλουτίζουν την συνθετική τους
παλέτα και προσφέρουν μια
ωρολογιακή συναισθηματική
βόμβα! bandcamp video video 

GATHERERS

BALTA

Αν το όνομα αυτής της νέας
ουγγρικής μπάντας σας θυμίζει
τον μπαλτά ενός χασάπη, τότε
φανταστείτε ότι η μουσική της δεν
πέφτει και πολύ έξω από τον
αντίστοιχο χαρακτηρισμό! Εφτά
τραγούδια (τρόπος του λέγειν) σε
έξι λεπτά και σε ένταση που
ισοδυναμεί με πετσόκομμα.
Περιέργως, όλος αυτός ο χαμός
λειτουργεί ως ένα δηλητήριο,
επικίνδυνο κ' εθιστικό! bandcamp

https://lavidaesunmus.bandcamp.com/album/violin
https://lavidaesunmus.bandcamp.com/album/violin
https://shittylife.bandcamp.com/album/limits-to-growth-2022
https://againstthesilence.com/2018/06/11/gatherers-we-are-alive-beyond-repair-equal-vision/
https://gatherersband.bandcamp.com/album/mutilator
https://www.youtube.com/watch?v=D2IDzA07P4M
https://www.youtube.com/watch?v=AaGSbqhqDjk
https://lavidaesunmus.bandcamp.com/album/rendszerszint-agybasz-s


Το ντουέτο της Christine Ott με τον Mathieu
Gabry μοιάζει σαν να έβγαλε την κορυφαία
δημιουργία του. Οι μελωδίες του Καραγατσικού
Missing Island κυματίζουν ελεύθερα στον
καθαρό ουρανό όσο κι αν οι άνεμοι αλλάζουν.
Σε καμία στιγμή δεν ακούγεται ως ένα τυπικό
άκουσμα, καθώς δεν υπηρετείται κάποια φόρμα,
αλλά μόνο η πανάρχαια ανάγκη έκφρασης
συναισθημάτων χωρίς λόγια. trailer bandcamp

Το  τρίο που αποτελείται  από την Anna Rose
Carter, τον Ed Hamilton και τον Alex Kozobolis
είναι από αυτές τις περιπτώσεις που σε ένα
μόνο μισάωρο άλμπουμ ενσωματώνουν έναν
ολόκληρο μουσικό κόσμο. Αφαιρετικό μα και
μελωδικό, σαν η constructed piano λογική να
συναντά την αναλογική μετάλλαξη η οποία
όμως δεν οδηγεί στο χάος, αλλά σε μια γυάλινη
και δροσερή πηγή! bandcamp

SNOWDROPS

KATATONIC SILENTIO

TO MOVE

DEEPER
GROUND

Η Μιλανέζα αυτή δημιουργός καταφέρνει στο
νέο της άλμπουμ να σπάσει την ανία των κρύων
ημερών. Το κάπως idustrial-ambient υλικό της
μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυδαίδαλο,
αρκούντως σκοτεινό, ενίοτε ρυθμικό, ελαφρώς
κατατονικό ενάντια σε μια σιωπή που τρομάζει
τους τοίχους! bandcamp

https://againstthesilence.com/2020/10/26/snowdrops-volutes-injazero-records/
https://againstthesilence.com/2017/03/18/christine-ott-high-plains-jacaszek/
https://www.youtube.com/watch?v=CdFsboh9_ag
https://snowdrops.bandcamp.com/album/missing-island
https://tomove.bandcamp.com/album/to-move
https://iliantape.bandcamp.com/album/itlp13-les-chemins-de-linconnu


ATS LATEST
MIXCLOUD
SET HERE

CONTACT US

6949963649
https://againstthesilence.com/
againstsilence@gmail.com
Front cover: Carla Dal Forno/back cover: To Move

https://www.mixcloud.com/againstthesilence/new-music-arrivals-301122-by-bob-coltrane/

