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SATAN'S SLAVES /2006 – 2009/
Членове: Ивайло Митев – соло китара, Цветелина Хантова - вокал /2006-2007/ и пиано
/2008-2009/, Денис Кожушков – барабани, Злати Ангелов – бас китара /2007-2009/,
Виктория Дашова – вокал /2008-2009/, Георги Минков – вокал и соло китара /2006-2008/,
Росен Янчев – вокал / 2007/, Васил Павлов – вокал /2009/.

Members: Ivailo Mitev – solo guitar /2006-2009/, Tsvetelina Hantova – vocals /2006-2007/ and
piano /2008-2009/, Denis Kogushkov – drums /2006-2009/, Zlaty Angelov – drums /2007-2009/,
Victoria Dashova – vocals /2008-2009/, Rosen Janchev – vocals /2007/, Vasil Pavlov – vocals
/2009/.

Информация: Групата е създадена през месец декември 2006 година в рамките на
проект „Социално включване чрез музика". Основната част на групата е в състав
Ивайло – соло китара, Цвети – пиано, Злати - бас и Денис - барабани. В началото
вокалисти са Цвети и Георги Минков, а като гост вокалист през 2007 се изявява и Росен
Янчев. В началото на 2008 в групата постъпва Виктория Дашова. За лятото на 2009
година, като вокал в групата е привлечен Васил Павлов, с който групата прави
участията си до март 2010г. Основният екип от тази група основава през Април 2010
година новата група "Kinslayer", а Иво, Цвети и Злати са членове и на група "Fireball".

Info: The band is established in December 2006 in the frames of the project "Social including
by music". The basic part of the band is: Ivailo – solo guitar, Tsvety – piano, Zlaty – bass and
Denis – drums. In the beginning vocals are Tsvety and George Minkov and as guest-vocals in
2007 took part Rosen Janchev. In 2008 in the band came Victoria Dashova. For summer of
2009 vocal in the band is Vasil Pavlov, who the band took part with until March 2010. The basic
part of the band established in April 2010 the new band "KINSLAYER" and Ivailo, Tsvety and
Zlaty are also members of "FIREBALL".
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