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A Harloch zenekar története
A Harloch zenekart egy borongós csütörtöki napon Elenios és Akhsesef alapította 2001. január 25-én.
Rögtön elkezdődött a dalszövegek írása és a zeneszerzés. Egy véletlen folytán találkoztak Windar dobossal, aki szívesen csatlakozott a csapathoz. De sajnos ekkor történt valami, ami mindent megváltoztatott:
Elenios és a Harloch útja kettévált. Nem sokkal ezek után Windar is távozott. Ezzel a zenekar történetének első fejezete lezárult.
Akhsesef új tagokat keresett: csatlakozott a zenekarhoz Arathorn gitáros, Voltan énekes, Radhgar bőgős
és Inanna énekesnő. Egy rövid ideig András dobolt, de ezzel a felállással se sikerült előbbre jutni.
Hamarosan felszínre kerültek olyan problémák, amelyek miatt újabb változások álltak be a felállásban.
Meg kellett válniuk Arathorntól, Andrástól, Innanától és Radhgartól is.
A jelenlegi formáció ekkor kezdett kialakulni. Csatlakozott a csapathoz Sethyron dobos, átmenetileg
Sistinas bőgős is a csapat tagja volt, majd csatlakozott Mithras gitáros. Sistinas távozása után a zenekar
pár koncertet adott bőgő nélkül, mikor találkoztak Oblivion basszusgitárossal. 2004 őszétől már vele
koncerteztek.
2005 tavaszán állt be a következő változás, amikor a zenekar Lamia énekesnővel lépett színpadra. A kezdetek óta tervezte a csapat a női éneket, a dalok is ilyen felállásra íródtak (pl. Aki a csendet szereti, Ahol
a remény is meghal). Sajnos a nyár végén kénytelenek voltak megválni előbb Lamiától, majd Obliviontól is. Ekkor döntött a zenekar úgy, hogy végleg feladják azon tervüket, hogy női ének is szerepeljen a
dalokban. Oblivion helyét Veles töltötte be, aki az oroszországi Dominus Ira zenekarból csatlakozott a
Harlochhoz.
2005 utolsó napjaiban rendezte meg a zenekar a Dies Natalis Fesztivált (diesnatalis.harloch.hu) azzal
a szándékkal, hogy népszerűsítsék a black és death metal zenét. Ez a fesztivál azóta is minden évben
megszervezésre kerül.
A 2006-os esztendő hozta a legmegrázóbb változást a zenekar életében. Kénytelenek voltak megválni
Voltan énekestől, aki szinte a kezdetektől a csapat mellett volt. Előbb új énekest kerestek, de mivel
sikertelen volt a próbálkozás, a két gitáros vette át az éneket. Az év vége felé csatlakozott a bandához
Dracole énekes, aki mindössze három koncerten lépett fel. Dracole távozása után Mithras újból a mikrofon
elé állt, és azóta is ő énekel. A Harloch zenekar innentől kvartettként működik.
Mivel ezt a felállást a zenekarban mindenki erősnek és véglegesnek érezte, belevágtak az első hanganyag
rögzítésébe. A lemezt a soproni MD Hangstúdióban rögzítették Schmiedl „Smici” Tamás (Moby Dick)
vezetésével és közreműködésével 2007. őszétől 2008. tavaszáig. Az Árnyjáték címet viselő EP 5 dalt foglal
magában, amit a zenekar oldaláról ingyenesen le lehet tölteni.
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Felállás:
Akhsesef: gitárok
Mithras: gitár, ének
Veles: basszusgitár
Sethyron: dobok
Diszkográfia:
Árnyjáték (EP, 2008)
Kapcsolatok:
A zenekar hivatalos oldala: www.harloch.hu
A hivatalos MySpace oldal: www.myspace.com/harloch
E-mail cím: zenekar@harloch.hu
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