A New Level Empire formáció 2012 nyarán jött létre, azzal a céllal, hogy
zenekari formátumban, hangszeres megoldásokkal vigye színpadra a
mostanában szinte kizárólag DJ-k által bemutatásra kerülő minőségi
dance vonalat; így a live act team gitárral, billentyűvel és elektromos
dobbal hivatott életre kelteni az elektronikus zenét. 2013 őszén
állt össze a csapat jelenlegi formája. A banda tagjai a hazai popélet
különböző területeiről érkeztek, így – saját bevallásuk szerint – talán
pont ebben rejlik az izgalmas csapatmunka.
A modern dance alapokon nyugvó zenét alkotó csapat alapítója és
a Quasar-ban már korábban dobosként tevékenykedő Nyújtó Sándor
(DJ Newl); billentyűse a megszámlálhatatlan könnyűzenei produkció
mögött zeneszerzőként “megbúvó” Krajczár Péter (Krash); „digitális
agya” Magyarország egyik legismertebb underground női DJ-je,
az MR2 Petőfi lemezlovasaként dolgozó Mayer Petra (Shizuka);
énekese pedig a televíziós műsorvezetőként, valamint a Retro School
Bandből is széles körben ismert dalszerző-gitáros, Ujvári Zoltán
Szilveszter (Zola). Első közös stúdiómunkájuk eredménye a The
Last One, mellyel azonnal szerződtette is őket az Elephant House
lemezkiadó és ami olyan jól sikerült, hogy a Dal döntőjében küzdhetett
a csapat az Eurovízió koppenhágai döntőjébe való továbbjutásért.
Rúzsa Magdi úgy vélte, ezt a produkciót bármelyik országban,
bármilyen fesztiválon láthatnánk, és a refrént is megirigyelte a srácoktól.
Az Eurovízió hazai versenyének, a Dal című műsornak a középdöntőjéből
a csapat a közönség kirobbanó szeretetének köszönhetően jutott
tovább. Ez a támogatás a letöltési listákon is egyértelműen látszik,

hiszen a verseny döntőjének hetében a The Last One a Mahasz
hivatalos single listáján a legnépszerűbb magyar felvételként a 2. helyet
szerezte meg magának.
Első közös daluk, a The Last One kiemelkedően szerepelt a különböző
listákon:
A Viva Chart-on 2. helyezett
Az iTunes eladási listán 1. helyezett
A MAHASZ rádió lejátszási toplistáján 2. helyezett
A MAHASZ eladási listája szerint 2. helyezett
A ‘The Last One’-t - rögtön megjelenése után - az országos és nagyobb
rádiók (Class FM, Music FM, MR2 Petőfi) kiemelt rotációba helyezték,
a klipet pedig a zenei csatornák is (VIVA TV, One Music Channel)
játszották. Jelenleg a csapattagok gőzerővel dolgoznak következő
számaikon, hiszen a Dal-ban elért sikerekkel az élet nem áll meg –
a közönség várja az újabb slágereket…
www.facebook.com/newlevelempire.official
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