SAJTÓANYAG
A lemez Magyarországon a Nail Records égisze alatt napvilágot 2006
nyarán, míg a külföldi terjesztésrõl
jelenleg is folyamatban vannak a
tárgyalások. Az album sajtóban kizárólag kiemelkedõen pozitív kritikákat kaptt. A zenekar már leforgatta elsõ videoklipjét a Thousand
Voices c. dalra.
Ízelítõ a Let it Out lemez kapcsán
megjelent cikkekbõl:
A WENDIGO a nagy szakmai elismerést kiváltó Stonehenge és Da
Capo tagjaiból alakult. A zenekar
célja már induláskor az volt, hogy
kombinálja a közérthetõ, modern
metal elemeit az elõdök zenei világának igényességével, és több
stílus elemeinek felhasználásával
egyéni hangzást hozzon létre.
A cél - úgy tûnik - sikerült, a debütáló lemez szakmai- és közönségsikert aratott, a zenekart 2006-ban
Fonogram díjra jelölték az "Év Felfedezettje" kategóriában.
Mibõl is áll a Wendigo recept? Az
alapot a modern metal karcos gitárriffjei adják, melyek dob- és baszszusgroove-okra támaszkodnak. Erre hol melodikus, hol karcos és
durva ének kerül. A virtuóz gitárszólók és az apróbb hangszerelési és
dalszerkezeti trükkök biztosítják,
hogy a Wendigo zenéje sokszori
meghallgatás után is friss és izgalmas marad.
Az önálló fellépések mellett a csapat olyan neves elõadókkal játszott
együtt, mint a svéd Pain Of Salvation, vagy az amerikai Fates Warning, de természetesen a magyar
rockzenei élet számos jeles képviselõjével is adtak közös koncerteket. A közönség és a szakma az
energikus színpadi elõadásmód
mellett kiemelte, hogy a Wendigo
zenéje több stílusú közönség számára is vonzó, ezt igazolta, hogy
modern metal rajongók mellett
progresszív metal vagy épp hc kedvelõk elõtt is sikeresen szerepeltek.

"Mérföldkõ a magyar metal történetében, és mint olyat, mindenkinek hallania kell. Nálam az elsõ olyan magyar CD, amely a nemzetközi mezõny élvonalában is simán
megállja a helyét, amely bátran
odatehetõ bármikor egy Dream
Theater, Psychotic Waltz, de akár
egy Pantera album mellé is."
(Hunderground magazin)
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"A Wendigo is pont ugyanazt a gyomorszájon rugós, ugrálós, dallamos, néhol egészen sötét, máskor
felemelõ, modern metált játssza,
ami újra szimpatikussá teheti a mûfajt." (Zene.hu)
"Egyedi, merész, és éppen ezért a
Wendigo nem a slágerekrõl szóló
aktuális kedvenced lehet, hanem
sokkal több annál." (Music.hu)

Tagok:
BZ (Bátky-Valentin Zoltán) - ének
Kozi (Kozó Tamás) - gitár

"Remekül eltalálták a durvább és
lágyabb pillanatok arányát és kitûnõen érezték azok szerkezeti kombinációs lehetõségeit, olyan érzelmi és mentális dinamikát adva a
hallottaknak, mellyel külföldön is
megállhatja helyét a csapat. Remek
énekesi teljesítmény, magas szintû
hangszeres munka, jó dalok, kitûnõ
hangzás." (Hardrock.hu)

Jozzy (Takács József) - gitár

"Itt nincsenek sablonok, nincsenek
elõre gyártott panelek, egyszerûen
csak árad a zene szabadon. Ha kell
súlyosan riffelnek, leszaggatják a
plafont is, vagy éppen fenséges
dallamokkal, apró zenei finomságokkal, technikás hangszeres megoldásokkal kápráztatják el a hallgatót." (Headbanger Metal News)
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