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EDITO
RIAL

 Τα βεγγαλικά έσβησαν. Τα
λαμπάκια μαζεύονται σιγά-σιγά. Ο
εορταστικός θόρυβος κόπασε μαζί
με τις ευχές που απομακρύνονται
και την ανηλεή καθημερινότητα
όλων να επιστρέφει. Ίσως, όμως,
αυτή η καθημερινότητα να μας
δίνει την ώθηση να ψαχτούμε
πάνω σε όλα προσπαθώντας να
ξεφύγουμε απ' αυτήν.
 Το ATS αυτόν το μήνα
ανασκουμπώνεται σε συνάρτηση
με μπάντες και ανεξάρτητα label τα
οποία διανύουν ακόμη (και
δικαίως) περίοδο διακοπών.
Πάντως, κοιτώντας τι μας
επιφυλάσσει  μουσικά το '23, μόνο
αισιόδοξες μπορούμε να 'μαστε.
Πλήθος αναμενόμενων νέων
κυκλοφοριών, επικείμενων
συναυλιών που ξεκινάν απ' αυτόν
το μήνα όπως θα δείτε και στην
δίπλα στήλη, πάμπολλα άγνωστα
ονόματα που μένει να
ανακαλύψουμε.
 Ας περάσουμε προς το παρόν στα
του Γενάρη θυμίζοντας ότι κάθε
σχόλιο ή μήνυμα σας, μας βοηθά
να συνεχίζουμε με θέρμη την νέα
μας αυτή προσπάθεια.

Καλή και δημιουργική χρονιά! 

Συναυλίες του μήνα:

12.01 Crows/Noise Figures στο Temple 
13.01 Savage Republic στο Eightball/
Θεσσαλονίκη
14.01 Savage Republic στο An Club
15.01 Afformance/we.own.the.sky/King
Garcia/Resonoot στο Temple
26.01 Messa/Church Of Sea στο
Κύτταρο
27.01 Messa/The Temple στο Eightball/
Θεσσαλονίκη 
28.01 Sadhus/Allochiria/Plankton στο
An Club

https://againstthesilence.com/2022/04/08/crows-beware-believers-fuzz-club/
https://againstthesilence.com/2017/10/28/afformance-music-for-imaginary-film-1pop-nihilism-united-we-fly/
https://againstthesilence.com/2019/12/10/we-own-the-sky-home-self-released/
https://againstthesilence.com/2018/04/23/messa-feast-for-water-aural-music/
https://againstthesilence.com/2022/11/23/the-temple-of-solitude-triumphant-i-hate-records/
https://againstthesilence.com/2014/07/14/sadhus-the-smoking-community-selftitled-self-released/
https://againstthesilence.com/2014/03/10/allochiria-omonoia-self-released/


Το τρίο αυτό από την Λειψία δεν
ακολουθεί καμία νόρμα παρά
οδεύει σε μια λεωφόρο δυναμικών,
μελωδικών και τεχνικών εκρήξεων.
Καλοδεχούμενη πάντως η έκπληξη
από ένα τόσο άρτιο άλμπουμ του
συγκεκριμένου παρωχημένου
post-rock ήχου! bandcamp video 

Η ανερχόμενη Δανέζα δημιουργός
συνδέει στο επερχόμενο της
άλμπουμ μια αποδομημένη
electronica με μια αγναντεύουσα
ambient. Το υλικό είναι εγκεφαλικό
και κάπως απόμακρο στην αρχή,
αλλά στην καρδιά τού κρύβει μια
πηγαία ευαισθησία. Ορχηστρική
μουσική του μέλλοντος! bandcamp

Η σουηδική αυτή μπάντα
επιστρέφει με τον πιο απλό δίσκο
που έχει βγάλει ποτέ. Εντούτοις, 
 ακούγοντας τον προσεκτικά
υπάρχει μια απόκοσμη μαγεία που
διαχέεται στα αυλάκια του και
εμπλουτίζει κάθε σύνθεση.
Γεγονός είναι ότι πλέον η
ωρίμανση τους αποτελεί ένα ήδη
κερδισμένο στοίχημα! bandcamp

JEFFK

SØS GUNVER RYBERG

DEATH & VANILLA

UP FRONT

https://jeffk.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QB5xcpWaWXk
https://sosgunverryberg.bandcamp.com/album/spine
https://againstthesilence.com/2019/05/13/death-and-vanilla-are-you-a-dreamer-fire-records/
https://deathandvanillamusic.bandcamp.com/album/flicker


LOCAL

SCLAVOS

Οι Αθηναίοι Sclavos δηλώνουν ένα
βροντερό παρών με το ντεμπούτο
τους. Αυτό το εκρηκτικό και
φασαριόζικο μετά-πανκ τους
ακούγεται φρέσκο και πρωτότυπο,
ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει μια
εύλογη τάση να γράψουν
ευθύβολα κομμάτια. Εκτελεστικά
όλα τα μέλη προσθέτουν κι από
κάτι σε ένα λέγκο δημιούργημα
που ξεπερνά κατά πολύ το "πολλά
υποσχόμενο" και δίνει
ικανοποιητικές απαντήσεις στο
τώρα! bandcamp    . 

THREADS

Μπορεί η Rebound να έκλεισε, οι
μουσικές φυλές να τίθονται προς
εξαφάνιση, αλλά η dark/gothic
μουσική δεν πεθαίνει ποτέ!
Αρχέτυπο δείγμα της αποτελεί το
προσωπικό άλμπουμ του Κ. από
τους Αρχή του Τέλους, όπου
αναβιώνονται τα ψυχρά eighties. Η
δε τελευταία σύνθεση φέρνει σε
σάουντρακ από ταινία τρόμου,
δίνοντας μια άλλη διάσταση  πέρα
από τις καλογραμμένες συνθέσεις
που προηγήθηκαν! bandcamp 

https://sclavos.bandcamp.com/album/heroin-macarena
https://againstthesilence.com/2020/10/14/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b7-%cf%86%ce%b8%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%bb/
https://threadsa.bandcamp.com/album/seven-trumpets-to-be-sounded


Το τι συμβαίνει στην επερχόμενη
κυκλοφορία των Αμερικάνων SP
δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα.
Μια ολομέτωπη και υπερβρώμικη
επίθεση με το ένα πόδι στο
κλασσικό hc των αρχών των '80s
και το άλλο στο γκάζι! Μόνο που
ακούγοντας το ξανά και ξανά
νομίζεις ότι η μπάντα όλο και
επιταχύνει τον ξέφρενο ρυθμό της.  

Στο τετραπλό σπλιτ με τίτλο
Öresund HC Omnibus όπου
παρουσιάζονται μπάντες του
σκανδιναβικού περάσματος
μεταξύ Δανίας και Σουηδίας,
έχουμε την μπάντα από την
Κοπεγχάγη να ξεχωρίζει.
Eπιθετικογενές και ωμό με τους
στίχους στα πορτογαλικά, το
ολιγόλεπτο υλικό τους δίνει τον
τόνο όχι μόνο της συγκεκριμένης
diy κυκλοφορίας,

SPEED PLANS

JUNTA

TO THE CORE

Όσο για τους στίχους, αυτοί
αποπνέουν κάθε βρισιά ή
αρνητική σκέψη που μπορεί να
απασχολεί κόσμο που δεν
ασχολείται με αυτή τη μουσική για
πλάκα! Αν, λοιπόν, ξεκινά με αυτό
εδώ το αγριούργημα αυτή η
punk/hc χρονιά, τότε είναι
τρομακτικό αυτό που μας
περιμένει φέτος! bandcamp

απαρτισμένης και από τους HAG,
NONPLUS & ZYFILIS, αλλά και μιας
ολόκληρης σκηνής που ζει και
αναπνέει σήμερα στο Βορρά!
bandcamp

https://ironlungrecords.bandcamp.com/album/statues-of-god-lungs-222
https://hagalicious.bandcamp.com/track/jubelidiot
https://nonpluspunx.bandcamp.com/album/resund-hc-omnibus
https://zyfilis.bandcamp.com/track/hj-lte-utan-betalt
https://juntapunx.bandcamp.com/album/resund-hc-omnibus-4-way-split-lp


Υπάρχει μια μόνιμη αίσθηση χασίματος έχοντας
μπροστά μας τους Αυστραλούς The Necks.
Χάνεις το μέτρημα των ετών που υπάρχουν ως
σχήμα, χάνεις τον χρόνο που διαρκεί κάθε
σύνθεση τους και χάνεσαι στον μίνιμαλ jazz
σύμπαν τους. bandcamp

Ο ντράμερ των Slowdive καταθέτει εδώ και
πάνω από μια δεκαετία τις προσωπικές
μουσικές ανησυχίες του που περιστρέφονται
γύρω από την άμπιεντ και τις ηχογραφήσεις
εξωτερικών ήχων. Στο νέο του άλμπουμ
πατώντας πάνω στις παιδικές του αναμνήσεις
από το μέρος που μεγάλωσε, συνδυάζει τα δύο
προαναφερθέντα πεδία. Ενώ δεν καλύπτει κάτι
καλλιτεχνικά πρωτοποριακό, ανακαλύπτει την
χαμένη αθωότητα μέσα του. bandcamp

THE NECKS

TUJIKO NORIKO

SIMON SCOTT

DEEPER
GROUND

Το νέο άλμπουμ της Γιαπωνέζας TN πρώτα το
αισθάνεσαι και μετά το ακούς. Μια δίωρη
εμπειρία γεμάτη περιπλέουσες ατμόσφαιρες και
αισθαντικότητα. Μια διάχυτη ροή γλυκιάς
άμπιεντ κατακλύζει τον χώρο και τα όρια
μεταξύ των συνθέσεων χάνονται. Συνιστάται για
συνοδεία σε πρωινές ομίχλες και μοναχικά
βράδια ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνουμε λέξη
από τους αέρινους στίχους της. bandcamp

https://againstthesilence.com/2017/02/28/the-necks-unfold-ideologic-organ/
https://thenecksau.bandcamp.com/album/travel
https://againstthesilence.com/2017/05/09/slowdive-self-titled-dead-oceans/
https://room40.bandcamp.com/album/long-drove
https://tujikonoriko1.bandcamp.com/album/cr-puscule-i-ii
https://tujikonoriko1.bandcamp.com/album/cr-puscule-i-ii


ATS LATEST
MIXCLOUD
SET HERE

CONTACT US

+ 030 6949 963 649
https://againstthesilence.com/
againstsilence@gmail.com
Back cover: Tujiko Noriko

https://www.mixcloud.com/againstthesilence/new-music-arrivals-191222-by-bob-coltrane/

