
Zene 55

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

One O’clock=One Ok Rock
Írta: Kira



Elég nagy rajongótábornak örvend 
eme banda, ami nem is csoda, hisz nagy-
szerű zenéket alkotnak így együtt. Számaik 
műfajilag a rockhoz és az emóhoz köthető-
ek. Első sorban tekerjünk vissza a múltba, 
ahonnan elindultak.

Yamashita Toru még csak középisko-
lás volt, mikor 2005-ben megalapította a 
bandát. Először megkérte barátját, Ryota 
Kohamát, hogy tanuljon meg basszus-
gitározni és kérje meg Alex Onizawát, 
hogy csatlakozzon hozzájuk. Ezután egyik 
osztálytársát, Tomót kérte meg, hogy 
csatlakozzon, aki akkor hagyta ott a ban-
dáját, hogy 2006-ban folytassa színészi 
karrierjét. Ekkor Takahiro Moriuchi egy 
másik bandában is játszott, a Chivalry of 
Musicban, viszont nem volt annyira oda 
érte, ezért Toru ragaszkodott ahhoz, hogy 
csatlakozzon a One Ok Rockhoz.

Az Amuse Inc.-el kötött szerződés alá-
írása után Tomo elhagyta a bandát, mert a 
szülei nem akarták, hogy fiuk ezen a pályán 
folytassa tovább. Tomoya Kanki egy zene-
akadémián tanított ekkor, ahol volt már 
neki egy zenekara, de nem ment nekik túl 
jól. 2006-ban csatlakozott a One Ok Rock-
hoz, de csak 2007-ben lett hivatalos tagja. 
Alex Onizawa, aki modellként is dolgozott 
2009-ben hagyta el a csapatot.

A nevük a One O’clock-ból jött, mert 
hétvégén egy órát gyakoroltak, ugyanis 
reggel ennyi időre olcsóbb volt a próbate-
rem. Rájöttek, hogy a japán nem nagyon 
különbözteti meg az „L” és az „R” betűt, így 
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jött ki a One O’crock, majd játszottak egy 
kicsit a szavakkal és végül megszületett a 
One Ok Rock.

Tagok

Takahiro Moriuchi, énekes
1988. 04. 17-én született Tokióban

„Ryota a legjobb masszőr!”

Toru Yamashita, szólógitáros
1988. 12. 07-én született Oszakában

„Imádom a japán curryt!”



Európai turné helyszínei és időpontjai
Május:
31. Németország Leipzig/Lipcse
Június:
1. Lengyelország Warsaw/Varsó
3. Németország Vulkaneifel
4. Németország Nuremberg/Nürnberg
5. Belgium Antwerp/Antwerpen
7. Luxemburg Luxemburg
8. Németország Munster/Münster
10. Hollandia Landgraaf
11. Franciaország Párizs
12. UK Donington

Utószavak, összességében a 
véleményem róluk

Szerencsére rengeteg képet készíte-
nek és osztják meg élményeiket a rajon-
gókkal leginkább az Instagrammon. Bár 
eleinte én is eleinte csak egy-két számukat 
hallgattam, és csak évek múltán egy egész 
albumot, de hihetetlen volt számomra, 
ahogy az egész lemez belopta magát a 
szívembe. Aki egy kicsit is szereti a rockot, 
ajánlom figyelmébe, hisz rajtuk látszik 
igazán mennyire is szeretik azt, amit csinál-
nak. Bátran mondhatom, hogy megérdem-
lik mindazt a figyelmet, amit kapnak. Még 
ha egy kicsit elfogult is vagyok velük, mert 
a kedvenc bandám, szerintem nyugodtan a 
nagyon jók közé sorolhatjuk őket. Viszont, 
ha nem most, de a közeljövőben ott fog-
nak szerepelni!

Zene 57

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

Ryota Kohama, basszusgitáros
1989. 09. 04-én született Oszakában
„Imádom a kávét, mindennap iszom!”

Tomoya Kanki, dobos
1987. 06. 27-én született Hjogóban

„Szabadidőmben edzek!”

2016 Turnék

Az idei évben se pihennek sokat, hisz 
két turné is ki lett tűzve. A Monster Energy 
Outbreak Turné március 18-án vette kez-
detét és egészen április 18-ig tartott. Ezt 
követően május 31-én nekiveselkedtek az 
európai turnéjuknak is, amik/amely hely-
színei közt sajnálatos mód kishazánk nem 
található.


