
THE NEW WAVE DF FUSION 

Rohoska Gábor 
basszusgitár, 
vokál, billentyűk 

Svajda Péter Schrott Péter 
dobok, vokál ének 

Erdős Róbert 
gitár, vokál 

Svaj cs i k Péter 
gitár, vokál 

Modern dallamos metal Schrott Péter vezetésével Budapestről 

Schrott Péter neve a magyar zenei életben sokak számára ismerősen cseng. 
A Tűzmadár zenekar énekese a rock és metal rajongók előtt már régóta ismert. 

2013-ban a The Voice - Magyarország hangja televíziós tehetségkutatóban 
a legjobb rockhangként véleményezték. 

A Continoom 2014-ben született meg, a zenekar 5 év alatt 9 videoklipet jelentetett meg, 
nyolcadikként a FCKN Liar című dalra készült, ami szókimondásával nagy visszhangot keltett, 

kilencedikként a Scream My Name - re adtak ki egy újító felvételi és vágási technikát alkalmazó videót. 
A zenekar youtube csatornájának nézettsége már 145.000 megtekintés felett jár, és 

egyre több meghívást kap köszönhetően a kiemelkedő, és egyedi koncertélményeiknek. 
Energikus fe llé pésü k és slágeres, modern zenéjük egyből magával ragad bármilyen közönséget. 

Mérföldkövek 
2014 június - A Hammer Records kiadja a debütáló dalt (Enlighten) 
2015 március - Élő debütálás a Moby Dick vendégeként 
2015 április - A zenekar Silverblade endorser lesz 
2015 június - Leander Rising előzenekari pozíció, 

és a Tear Down The Walls EP bemutatója 
2016-2017 - országos turné, klubkoncertek 
2017 december - A zenekar a Tankcsapda vendége a szilveszteri koncerten 

a Barba Negra klubban 
2018 nyár - meghívás a Rockmaraton, Ukk And Roll, Rock On fest fesztiválokra 
2018 ősz - Országos turné az Alcohol zenekarral 
2019 január - Stagediving fesztivál, Dürer kert 
2019 február - Megjelenik a Not My War nagylemez országos tejesztésben 

az Edge Reco rds gondozásában (Ha m merwo rld mellékletként) 
2019 március - Teltházas lemezbemutató koncert a Backstage Club színpadán 
2019 nyár - Fesztiválkoncertek 
2020 - országos turné ismert magyar rockzenekarokkal (Rock On! Tour-A) 
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WWW.CONTI NOOM-MUSIC.COM 
Elérhetőség: 
E-mail: managem ent@conti n oom-m usi c.co m

conti noom m usic@gmail.com 
Telefon: +36 70 31 85 742 - Schrott Péter 

EN'TER'TAINmEN'T 

https://www.facebook.com/continoom/
https://www.instagram.com/continoom/
https://www.youtube.com/channel/UC1GRb_KKDnfSVI4w27sMuHw
https://open.spotify.com/artist/7hNElf3XvpmIaOZKnJbpck
https://www.youtube.com/watch?v=t8oImHnai7E&list=PLzwFUorQ5tlG6Jq5SoUobPcxjnQazS3X9&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=h7wCANLQBpA&list=PLzwFUorQ5tlG6Jq5SoUobPcxjnQazS3X9
https://www.youtube.com/watch?v=oE_cO-fSqqc&list=PLzwFUorQ5tlG6Jq5SoUobPcxjnQazS3X9&index=5
http://www.continoom-music.com/
mailto:management@continoom-music.com
mailto:continoommusic@gmail.com
http://www.continoom-music.com/



