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anuar betyr snø og kulde her hjemme, og langt fra
festivalsesong på Europeiske breddegrader. Men
siden 70.000 Tons Of Metal ikke er som andre festivaler, kan man nok en gang sette snuten i retning Floridas
solkyst, og kaste loss i retning Det karibiske hav…

Dag 1
å de foregående utgavene har det vært så å si ingen kø
ved innsjekking til cruiseskipet, men denne gang ble det
mange timer i kø. 1000 flere personer skal om bord, og
en cruiseterminal under ombygning i Fort Lauderdale får da
skylden for det, men tiden går da unna på et vis. Pluss også
til arrangøren for at de deler ut flaskevann mens folk svetter
i kø! Etter et par timer er vi trygt om bord, og det er bare å
stadfeste at «Liberty Of The Seas» er en betraktelig oppgradering fra forrige skip. Mer plass, mer luksus og generelt en
flottere opplevelse. Oppe på dekk jobbes det iherdig med å
få ferdig utendørsscenen, så det er ingen konserter planlagt
på dekk den første dagen. Klok av skade er man, men det
skal vise seg at heller ikke denne tidsplanen holder mål.
Nå vel, nede i den nest største innendørsscenen, Studio
B, som egentlig er en ishall, gjør Equilibrium seg klare til å
sparke det hele i gang. Tyskerne nyter godt av å være første
band ut, og dermed er det smekkfullt i hallen. Bandets vokalist har på seg kapteinslue, og de fleste kamera og øyne
er rettet mot bassist Jen Majura, men selve konserten blir
egentlig en ganske forglemmelig affære.
Våre danske venner i Pretty Maids er på plass, og de dundrer avgårde med godbiter som «Rodeo» «Pandemonium»
og «INVU», og viser dermed at de ikke er redd for å spille
låter av nyere dato. Kenn Hammer riffer seg blå i ansiktet,
og Ronnie Atkins vræler seg mørkerød i samme kroppsdel.
Alt som det skal være, med andre ord!
Einherjer må til pers på den minste innendørsscenen,
som er døpt «Sphynx Lounge». Dårlig sikt hvis man ikke står
på første rad, og elendig lyd er stikkord skal vise seg å bli
gjengangere på denne scenen, og teknisk virker det som om
alt er mot bandet denne ettermiddagen. Men gutta leverer,
og «Hedensk Oppstandelse» som låt nummer to får god
respons. (HG)
Litt stiv i nakke og leggmusklene etter noen lange dager
i Disneyworld og Universal Studios velger jeg å starte turen
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Av: Frode Øien, Håkon Grav, Bjørn Pekka Vodahl, Svenn Tore Mauseth
med å få hele kroppen løsnet opp litt. Dyp hard massasje
på skipets egen spa, og vips er det en ny, blid og fornøyd
Svenn som ankommer ishallen, etter første felles middag i
den digre à la carte-restauranten ombord. Selv om jeg har
fulgt med bandet siden demodagene, blir dette faktisk min
første Annihilator-konsert. Gjengen er i godt humør, og de
spiller et variert innhold fra hele katalogen sin, inkludert «Alice
In Hell» med en moderne touch. Eks-vokalist Coburn Pharr
gjester også på et par later. (STM)
Arch Enemy har fått en ny boost og vitalitet med sin
nye frontkvinne Alissa White-Gluz, men at dette er et bedre
Arch Enemy enn med Angela Gossow er jeg ikke helt enig
i. Joda hun ser flott ut og er yngre, men Angela hadde mer
autoritet på scenen, og jeg synes ikke kjemien mellom Alissa
og publikum er der ennå. Men dette kommer vel med tiden
regner jeg med. Resten av bandet leverer som vanlig helstøpt.
Michael Amott har vært en av favorittgitaristene mine siden
Carnage-dagene, og han har fortsatt noe av denne energiske
vitaliteten de yngre gitaristene ofte viser på scenen. (STM)
Noen timer etter at The Liberty Of The Seas hadde forlatt
Fort Lauderdale rusler jeg ned på det som i ettertid viser
seg å være den dårligste scenen av de fire som er tatt i
bruk. Sphynx Lounge er den minste scenen og den med
klart gjennomgående dårligst lyd. Det kommer tydelig frem
når Threshold drar i gang sin første av to konserter under
seilasen. Lyden til tross, bandet leverer så til de grader. Når
de åpner med «Slipstream» er stemningen enorm, og de blir
raskt en god kjemi mellom band og publikum. Låten i seg
selv er etter min mening en av de aller beste Threshold har
laget, og det virket som om mange andre delte min oppfatning om det. Damien Wilson har en god dag på jobben med
sin stemme, og hans engasjement på scenen setter en god
stemning på konserten. «Coda» fortsetter der «Slipstream»
startet, fengende og god melodiøs progressiv rock/metal
foran et engasjert publikum. Denne konserten ga virkelig
mersmak. (FØ)
Med de siste års utgaver av dette eventyrcruiset friskt i
minnet, har noen av de største oppturene vært konsertene
inne i «Theater»-scenen. Rent lydmessig har det vært optimale forhold og konsertene med Nile og Rage med orkester
var simpelthen uforglemmelige. Med større båt og større
teaterscene på årets utgave av cruiset er forventningene

naturlig nok store før Apocalyptica skal traktere sine celloer på nevnte scene. Kanskje for store? Vel, fra første tone
virker det dessverre slik. Lyden er en katastrofe der det ikke
er mulig å skille bulder fra støy. Greit nok, generelt sett må
lyden skrus til i den første låta, og her er det ikke snakk om
tid til en skikkelig soundcheck. Men etter et kvarters tid er
det nok, dette er bare tragisk og synd. (BPV)
Enig, så jeg går en etasje opp til Sphynx Lounge og får med
resten av settet til Heathen. Et band som hadde en lovende
fremtid tidlig på 90-tallet (dog uten platekontrakt i dag),
som serverer gamle og nye svisker. Jeg tenker Forbidden/
Violence når jeg hører på gjengen. Lee Altus er en god gitarist,
men for meg mangler trykket. Det er imidlertid gøy å se en
flintskallet Dave White headbange, han synger fortsatt like
bra som på «Victims Of Deception». (STM)
Finsk humppa-metal og høy partystemning er det i ishallen når Finske Korpiklaani byr på fest den første natta om
bord. At folk kommer i god stemning og har lyst på mer
drikke er ikke rart, og at arrangøren har merket seg det, ser
vi på lineupen. For med på cruiset er også band som Trollfest,
Alestorm, Equilibrium og In Extremo. Uansett, med Korpiklaani er det humppa til du dør som gjelder i beste DDE-stil.
Kanskje ikke det smarteste å be tusen mann i en sal om å
hoppe simultant på en båt, men det går fint når skuta er så
stor som denne ... (STM)
Med minimal kjennskap til Masacre er det med forventningsløse ark jeg igjen stiller opp på teaterscenen. Like etter
at bakeren er ferdig med første bakst. Gitt første dag på
festivalcruiset, samt spilletid i 5-tiden, er det overraskende
mange publikummere tilstede der bandet dundrer til gards.
Om det er den rene spillegleden bandet framviser, eller den
elendige lyden fra samme scene tidligere om kvelden som
er årsak vites ikke, men antennene løftes og dette blir en real
opptur. Lyden er endelig god og bandet presenterer til tider
groove av den kannibalske arten. Dette blir faktisk så bra at
jeg får med meg hele konserten. Årets overraskelse. (BPV)
Dag 2
or den som står opp tidlig, er det mulig å sikre seg førsteklasses frokost, med diverse varianter av egg benedict og
en abnorm fruktbuffet, samt bivåne den vanvittige køen
som allerede har dannet seg til festivalens merch-butikk.
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Lokal «fuglemann»

Jamaica med Det karibiske hav...
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En bar er aldri langt unna

mer tekniske med årene. Det er mange latinamerikanske fans
til stede, og all dialog med publikum foregår på spansk. (STM)
Litt middag innimellom strabasene må til, og jeg må
virkelig slå et slag for middagsmenyene. Biff og andebryst
er allerede utprøvd, så i kveld blir det indrefilet av svin, med
polentakake og hvitløksspinat. Og det smaker overhodet ikke
vondt. Når kokken slenger en sjokoladekake med mousse av
pasjonsfrukt på bordet som dessert er det bare å innta bred
beinføring og ule litt mot en imaginær måne, før man går
opp på dekk for å se Arch Enemy …(HG)
Etter skuffelsen med Pretty Maids er jeg desto mer gira
over å få med meg Arch Enemy når de overtar scenen på
dekk etter at solen har trukket seg tilbake. Arch Enemy er drittøft og veldig energisk. Alissa er ei minst like tøff dame som
det Angela var, og stemmen hennes er jo særdeles heftig.
«War Eternal» og «My Apocalypse» setter standarden og
bandet ser seg aldri tilbake. Tett og tungt hele veien og de
ser ut til å storkose seg på scenen. God dialog med publikum
gjør også sitt til at stemningen er upåklagelig. (FØ)
Nede i ishallen er det Amorphis som legger avgårde,
og denne gjengen er blitt så rutinert at de legger de fleste
konsertscener i grus og aske når de setter i gang. Bandet
er et av få som har tilnærmet glassklar lyd, og det er ingen
band som låter som disse finnene. «Hopeless Days», «Silver
Bride», «The Smoke», «You I Need», «House Of Sleep»…for
en katalog disse karene har å by på! Og Tomi Joutsen som
frontmann er bare et unikum, det er rett og slett imponerende
å se hvordan han går fra gutturale grynt til klokkeklar sang
på null komma svisj. Legg til Esa Holopainens balsamerende
gitartoner, og du har oppskriften på et av denne mannens
favorittband til evig tid. Kongegig!
Grave Digger trekker langt fra fullt hus i Platinum Theater,
men det er overraskende mange fans fra Latin-Amerika til
stede, og de sørger for god stemning i salen. Gutta prøver å
skape litt show med begrensede midler, og med låter som
«Witch Hunter», «Knights Of The Cross», «Rebellion» og
«Heavy Metal Breakdown» får de absolutt de tilstedeværende
med seg. (HG)
Noe senere blir jeg anbefalt å sjekke ut Thy Antichrist,
som visstnok skal være noe av det skumleste, råeste og mest
ekstreme på denne seilasen. Med en sunn skepsis stiller jeg
og kollega Thomas ørene til disposisjon foran scenen, som
normalt er en innendørs skøytebane. Og jo da, staffasjen på
scenen lever om ikke annet opp til bandnavnet. Det er dog
fram til det tidspunktet hvor bandet faktisk begynner å spille.
Thy Antichrist er på langt nær like onde som møkka Mayhem
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Dag 3
det skipet legger til kai, er det strandsonen i den lille byen
Ocho Rios på Jamaica som møter synet, idet man titter ut av
vinduet. En kjapp frokost senere sjekker man ut av båten,
og man kan sette i gang prosessen med å presse seg forbi
innpåslitne selgere og turistsultne masekråker. Ære være
pågangsmot og turisme som næringsvei, men det tar ikke
mange sekundene før det hele blir en solid tålmodighetsprøve. Kollega Svenn humrer godt idet han ser at tinningen
min begynner å pulsere kraftigere og kraftigere, men etter en
gåtur langs strandsonen blir ting straks litt lettere å hanskes
med. I stedet for å betale overpris til cruiseselskapet for en
sightseeingtur, finner vi oss heller en lokal kjentmann som
anbefales av ei hyggelig dame fra turistkontoret i byen. Han
kjører oss rundt på en solid tur der vi får sett mye av det
nærliggende området, og vi får med oss både jungelsafari,
lokal historikk og en blikk inn i skyggesiden av livet på øya,
før vi returnerer til Ocho Rios igjen. Her må det lokale kjøkkenet prøves, og vi lander på en godt krydret og mørnet sak
med pulled pork. Snadder! En svømmetur i Det karibiske
hav må også til, og det gjør slett ikke vondt for sjelen å la
den hvite hvalen få svømme litt fritt i det kalenderen sier
januar. Oppe på land er det litt spesiell stemning, ettersom
strandsonen som cruisedeltakerne befinner seg på er sperret
av for lokalbefolkningen. Væpnede vakter passer på at ingen
tar seg inn på de besøkendes lekegrind, og akkurat dette gir
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ARCH ENEMY

meg en litt bitter bismak. Nåvel, etter at folk har fått handlet
diamanter, rom med 67% alkohol og mer eller mindre tvilsomme sigarer, er alle nødt til å innfinne seg ombord igjen
utpå ettermiddagen, og det tar ikke lang tid før musikken er
i gang igjen. (HG)
Den tredje dagen på båten blir den mest utfordrende
dagen etter en temperaturmessig het dag på Jamaica, som
tar på kreftene. Litt shopping og smaksprøver på de lokale
drikkevarene må man jo gjennom, og et møte med Michael
Schenker gjør oppholdet særdeles trivelig. Tilbake på båten
gjør Pretty Maids seg klar som første band på dekk denne
dagen samtidig som vi legger fra kai på Jamaica. Mens sola
steker godt drar de i gang med «Future World». So far so
good, men så dør konserten ganske kraftig ut allerede etter
første låt. Jeg gir dem en god halvtime før jeg rusler videre,
men dette var skuffende saker karer! (FØ)
Selv synes jeg Pretty Maids lever varene, og jeg trives
faktisk så mye at jeg sovner på dekk med en Pina Colada
til den heftige musikken … Jeg våkner etter hvert tidsnok til
å få med meg Trollfest nede i ishallen. Her snakker vi kaos
og moro, og bandet får med seg publikum så det holder.
Publikum leker «ormen lange» og setter i gang et tog med
folk. Bandet har det kult, og jeg ser de koser seg like mye
som fansen. Jeg spurter etter hvert opp til Sphynx for å få med
meg siste del av konserten til Jungle Rot. Ut fra annonser
og platecover trudde jeg dette var nok et grindcore-band,
men der tok jeg feil. Dette er flott amerikansk death metal
med en god frontfigur i Dave Matrise. Jungle Rot har eksistert
lenge i undergrunnen, og det er på tide å se dem på større
scener. Kanskje noen europeiske festivaler kan merke seg
navnet? (STM)
Whiplash er neste stopp, men heller ikke her får jeg foten.
Bandet spiller i et altfor stort lokale (Platinum Theater) og
jeg tror effekten av Whiplash gjør seg bedre på en mindre
og mer intim scene.
Crucified Barbara holder lekestue i Sphynx Lounge. Det
er godt med folk til stede, men man kan jo lure på om de er
der for å nyte musikken eller jentene. Personlig har jeg aldri
helt fått foten av bandets musikk og blir derfor ikke værende
særlig lenge. (FØ)
Death metal gudene Masacre er nestemann ut i Sphynx,
og på denne andre konserten får vi en fin mix av hele katalogen deres. Og sett i forhold til tilstanden de var i på stranda
tidligere på dagen virker de å være ganske så opplagte. Det
låter samspilt og bra, men jeg får faktisk mest sans for de
nyere låtene. Og dette viser jo at bandet har blitt flinkere og

annen dimensjon der han detonerer på scenen. Det låter
massivt, kaldt og overbevisende, selv om man er omgitt
av fans i badetøy, og den varme vinden river i håret man
ikke har. Kanskje ikke den mest gjennomførte fremførelsen
jeg har sett, men bandet skal ha ros for å fremvise samme
arbeidsmoral som om de hadde stått på en mer ordinær
arbeidsplass. (HG)
Godt ute i de sene nattetimer er det endelig 1349 som står
for apokalyptisk støy inne i teaterscenen. Og det er selvsagt i
positiv forstand. Bandet viser fra første riff rett og slett hvordan den norske arven skal tas videre. Det er ikke med en
liten følelse av stolthet jeg får med meg hele konserten, og
skal det først være bare ett black metal-band på festivalen,
så viser 1349 seg å være fortjent denne tildelingen. Lyden er
fet som fandens oldemor, bandet groover hinsides og Ravn
er det naturlige autoritære midtpunktet. Bandet viser det
«utenlandske» publikum hvor skapet skal stå, og til tider
er det god respons blant disse. Skulle bare mangle! Håper
på snarlig gjensyn 1349, også i cruisesammenheng. (BPV)

Ocho Rios sentrum
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mellom låtene, man trenger ikke å forklare alt mulig, jeg tror
bandet hadde tjent på å levere et ‘smack-smack’-sett med
full energi fra start til slutt. (FØ)
Så er øyeblikket kommet, endelig skal jeg få se Venom
live! Jeg blir stående i fotograva hele konserten, mens jeg
headbanger og synger med! Den gigantiske utendørsriggen
er endelig ferdig, og dermed får britene æren med å innvie
herligheten. Venom hadde på forhånd annonsert at de skulle
spille to forskjellige sett, og dette første bestod av kun gamle
låter. Herligheten starter med «Black Metal» og gjengen er i
godt humør, Cronos er som alltid kledt i rødt skinn og nagler,
og det tar ikke lang tid før jeg merker hvor dyktige de to
nye medmusikantene er. At trommisen har fått kallenavnet
«Animal» er ikke rart når jeg ser hvordan han får «In League
With Satan» til å trykke så hardt jeg aldri har hørt den. Cronos
har endelig fått med seg musikere som kan spille på instrumentene sine! «Warhead», «Countess Bathory» og «Bloodlust» blir høydepunkter, og når de avslutter med «Witching
Hour» er jeg mer enn fornøyd. En time med gåsehud! (STM)
Om Origin på forhånd har bedt publikummere ta med seg
hodeputene sine blir det spekulert i. Det ser uansett unektelig
uskyldig ut der de løper rundt og slår hverandre med putene
mens de groover til musikken. For bandet gjør en solid innsats
og dette høres like fett ut som forventet. Noen velger å høre
på blinde voktere, andre får en real oppvisning i energi fra
Origin som overbeviser stort nede på skøytebanen. (BPV)
Inne i teateret er det smekkfull sal, og Blind Guardian
blir møtt av en aldeles frenetisk respons. Jubelen er ganske
så imponerende, og bandet ser ikke direkte misfornøyde
ut der de står. Med «Welcome To Dying» som låt nummer
to er det ikke mange klager, og når det følger opp med
«Nightfall», «Lost In The Twilight Hall» og «Bright Eyes» blir
seieren bortimot komplett. Gutta kan fremdeles levere live,
men de må gjøre noe med oppsettet sitt. Tyskerne er ikke
akkurat et spennende liveband visuelt i utgangspunktet, og
når de har to sessionmedlemmer på synth og bass som ser
direkte malplasserte ut, så blir det en ganske snodig visuell
opplevelse. (HG)
Jeg går opp for å få med meg noe av Artillery også, og
danskene ser ut til å kose seg i Sphynx Lounge, der eldre
trofaste fans har fylt opp lokalet. Artillery gjør et godt nummer, jeg synes det trykker og at det er mer liv i salen når de
drar i gang de eldre låtene. (STM)
Idet kvelden har blitt til natt, tennes røkelsen på dekk,
og Behemoth inviterer til sort messe. Lyssettingen holdes
dempet, og man får følelsen av at Nergal er godt inne i en

Ocho Rios’ favela...
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Idyll på Jamaica

Håkon, Thomas og Svenn med sin nye yacht...
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mer vitalt enn noen gang, og det bokstavelig talt gynger i
hele teaterscenen, der kannibalene freser ut sin vellyd like
enkelt som en vinkelsliper gjør det i smør. Men sin lange
og tilnærmet plettfrie diskografi er det kun festkarameller å
melde om, og med livefavoritter som grooveballetten «Make
Them Suffer» og mektige «Unleashing The Bloodthirsty» gjør
Cannibal Corpse ingen feil. (BPV)
Jeg tenkte å overvære et par låter for å se hva Michael
Schenker holdt på med i sitt nye Temple Of Rock, men jeg blir
der hele konserten igjennom. Dette er for bra til å gå glipp av.
For et driv og kjemi bandet har sammen og ikke minst med
publikum! Her får vi mange gamle Scorpions-godbiter som
«Lovedrive», «Rock You Like A Hurricane» og «Coast To Coast»
samt nye låter som holder høy kvalitet, «Vigilante Man» er
en jeg liker veldig godt. Her er det ikke mye resirkulert riffing
å spore! Schenker selv virker som han storkoser seg, og jeg
forstår hvorfor han blir tilbedt slik som han blir. Dette blir et
av de store magiske øyeblikkene ombord på skipet. (STM)
Dag to ble ikke den aller mest hektiske for min del. Jeg
stikker nesa innom noen konserter, ser en låt eller to før jeg
lander for en litt lengre periode i Platinum Theater og får
med meg mesteparten av konserten til finske Wintersun.
Aggressiv og energisk, men også melodiøs metal fra et meget
oppegående band. Arbeidsvilkårene for bandet virker ikke
å være optimale der masse crew-folk styrer voldsomt med
flytting og rigging rundt scene-området. Bandet synes ikke
å la seg påvirke av dette og leverer en solid opptreden. (FØ)
Jeg tar meg en tur innom ishallen for å se Monstrosity, et
av få Floridas egne death metal-band som var med. Bandet
spiller en mye mer melodiøs variant av death metal-sorten
enn det kannibalene gjør. Tight, variert og presentert av
dyktige musikere spilles det låter fra de fleste skivene de
har gitt ut. Ei ny låt fra den ennå ikke utgitte skiva blir det
også, og den gir lyst til å sjekke ut det kommende verket!
Slik Mike Hrubovcak synger minner de meg mer om svensk
death metal a la Dismember enn den typiske Tampa death
metalen. (STM)
Det går slag i slag på en cruise som dette, og det er ikke
mange minuttene å gå på før man må traske ned på Sphynx
Lounge igjen, denne gangen for å se hva norske Triosphere
kan by på i etterkant av utgivelsen av sitt tredje album. Det
intime konsertlokalet byr på en del tydelig dedikerte fans
som ser bandet levere en mer enn godkjent konsert. Jeg er
nok ikke helt enig i setlisten denne kvelden, men bandet får
med seg publikum og viser at de kan sine saker meget godt.
Personlig hadde jeg helst sett at Ida ikke snakket fullt så mye

Flere av bandene har trykket opp egne skjorter for cruiset,
og samlerne skal ha rubbel og bit. Blind Guardian inviterer
til en gjennomlytting av den nye skiva si, og stiller etterpå
opp på en spørsmålsrunde før de signerer skiver for fansen.
Jeg kikker litt på tyske Gurd, men deres hardcore metal har
nok gått ut på dato, og teateret er ikke mer enn en fjerdedel
fylt opp på formiddagen. Ute på dekk blåser det friskt, og
arbeidet med utendørsscenen er på nytt kraftig forsinket.
Dermed blir konsertene med blant annet Trollfest, Destruction,
Amorphis og Grave Digger flyttet til ishallen, med det resultat
at den planlagte ishockeyturneringen må kanselleres. (HG)
Dag to er kanskje den travleste dagen ombord for meg. I
tillegg til konsertene er det pressekonferanser, gjennomgang
av nye album med Blind Guardian og Apocalyptica, i tillegg
til at den nevnte merch-butikken åpner. Og ja – det gjelder
å være tidlig ute, Håkon! Det er tross alt begrenset antall på
mye av snopet som frembys. Meet´n´greet er også en fin
mulighet for fans til å ta noen bilder sammen med band,
få signert noen skiver og ganske enkelt slå av en hyggelig
prat. Selv har jeg med meg hele Venom-samlingen min,
og jeg hører et dypt sukk fra køen bak meg idet jeg legger
bunken min på bordet foran Cronos. Blid og fornøyd er både
jeg og Cronos når vi mimrer oss gjennom masse av de gamle
utgivelsene ... (STM)
Oppe på dekk soler folk seg og nyter sola maksimalt,
mens fornuftige sjeler trekker inn i teateret for å få med
seg Refuge. Vi snakker ganske enkelt Rage-besetningen fra
1988-1993, og det er da også låter fra denne perioden som
presenteres. Nå hører det med til historien at Rage ble splittet
bare noen få dager etter dette cruiset, så vi får se hva fremtiden bringer – om Peavy fortsetter med nye folk, eller om
Refuge døpes om til Rage igjen … Dette er den første offisielle
gigen til gutta, og det merkes at det er litt støv i maskineriet.
Men man merker også at de har det gøy sammen, og det
er unektelig litt stas å høre stoff som «Firestorm», «Solitary
Man» og «Light Into Darkness» igjen.
D-A-D leverer som forventet en energisk og underholdende konsert, og med både «Point Of View» og «Jihad» i programmet stemmer det meste. Jacob Binzer tar seg en tur ut i
publikum, bassist Stig mister nesten buksene og klatrer gjerne
opp på trommene – joda, alt er som det skal være. (HG)
Det er ingen tvil om at det absolutt ingen skal gå glipp
av er Cannibal Corpse. Og la det heller ikke være noen tvil.
Det tar mindre enn ett sekund før kannibalene feier golvet
med de resterende bandene som om de var skapt for å være
sopelime. All motstand blir simpelthen knust. Bandet virker
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ANNIHILATOR
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gutta fra Arch Enemy står og digger Trouble, de også! (STM)
Når kveldsmørket har senket seg, og dekket er fylt opp
med folk, gleder man seg til en triumf for Annihilator. Men
bak scenen jobbes det frenetisk på overtid, og Jeff Waters ser
ikke så rent lite oppgitt ut der han står. Det drøyer faktisk over
en halvtime over tiden før bandet får lyd ut av anlegget, og
man merker at det er en sinna gjeng som drar i gang med
«King Of The Kill». Lyden må justeres ytterligere før ballet
kan fortsette, og etter to låtmessige parenteser i «Deadlock»
og «No Way Out», er det klart for sukker på grøten så det
holder. «Set The World On Fire», «Alison Hell» og «Welcome
To Your Death» i kjapp rekkefølge gjør overhodet ikke vondt,
og når en aldrende Coburn Pharr kommer inn på scenen med
plasterlapp på haka og full pakke, så blir jeg litt skremt, og
litt spent. Men selv om han ser sliten ut, så treffer han i
alle fall delvis tonene, og som gjest på «Road To Ruin» og
«Stonewall» blir dette ganske moro. «I Am In Command»
og «Human Insecticide» avslutter en konsert som alt i alt
blir bra, men som dessverre ikke blir den store avslutningen
man hadde håpet på. Jeff Waters viser imidlertid nok en gang
at han ikke lar noe motgang stoppe ham, og han sjarmerer
publikum fullstendig i senk med gitarspillet sitt og et smittende godt humør. (HG)
Når cruiset nærmer seg slutten er Venom en av de siste
som spiller opp til dans inne i teaterscenen. Hvilken avtale
de har gjort med cruiset vites ikke, men de spiller HØYT.
Øredøvende. Omtrent like høyt som de to øverste cymbalene
er plassert. Historien kjenner de fleste og det er nok mye
av grunnen til at det er relativt mange publikummere foran
scenen. Folk er slitne etter flere dager til sjøs, men det er god
stemning og Venom gjør en respektabel innsats når festivalen
dessverre er i ferd med å bli historie. (BPV)
Oppe på dekk holder Blind Guardian på å blåse bort for
alvor, og alle i bandet har tatt på seg godt med klær der de
får publikum til å hente ut de siste kraftreservene.
Utover natten er det fremdeles en mulighet til å delta på
karaoke til dagen gryr, og barene stenger heller ikke. Når
folk mer eller mindre ruller i land fra klokka halv åtte om
morgenen, er det mange som ser frem til fast grunn under
føttene igjen, og ikke så rent få har vel bruk for en solid ferie
etter denne ferien. Men jeg sverger: alle som en har allerede
begynt å se frem til neste år igjen. Har du mulighet til å sette
av en ukes tid til denne galskapen neste år, så er det en varmt
anbefalt tur. Stemningen om bord er veldig spesiell, og konseptet metal, tropisk temperatur og luksuriøs matservering
er nesten for godt til å være sant. På gjensyn neste år! (HG)
Hovedscenen på dekk
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men «In The Beginning» og «Forgotten Sunrise» blir litt anonyme. Hovedproblemet i kveld er faktisk lyden; det er mye bass
og trommer ute og svever, og mange av detaljene forsvinner
i grums. Det er på den ene siden nok en solid prestasjon av
finnene, men jeg foretrekker nok den første konserten når
fasit skal settes. (HG)
Jeg trodde det skulle bli vanskelig å tukte Riot V som festivalens høydepunkt, men det er ett band som virkelig klarer å
toppe alt og alle. Michael Schenker’s Temple Of Rock er en
åpenbarelse. Jeg var både spent og småskeptisk på forhånd.
Men det bandet Schenker drar rundt på i dag, med tidligere
Scorpions-medlemmer Bucholz og Rarebell, den gamle traveren
Wayne Finlay og sjefsvokalist Doogie White, er det et solid band
han har rundt seg. Konserten blir av det overveldende slaget.
Gutta er i knallform, til og med sjefen sjøl smiler litt der han ser
ut til å storkose seg på scenen. Låtvalget er en god blanding av
klassisk gammel UFO («Doctor Doctor», «Natural Thing», «Shoot
Shoot» og «Rock Bottom»), noen Scorpions-låter («Lovedrive»,
«Coast To Coast» og «Rock You Like A Hurricane»), selvfølgelig
noen MSG-godbiter («Armed And Ready» og «Lost Horizons»),
samt et par spor fra den kommende studioskiva, der spesielt
«Vigilante Man» svinger noe vanvittig. Alt dette, blandet med
stor spilleglede og gnistrende gitarsoloer fra Schenker, gjør
dette til en konsert for min svært kresne minnebok. (FØ)
Første band etter solnedgang på dekk er Therion, hvis operametal har utviklet seg mer og mer til en musical metal-greie
a la Transsiberian Orchestra. Det er vakkert, det er teatralsk, de
har flotte kostymer, de spiller bra og jentene er søte. Alt det
grimme de hadde tidligere i karrieren er borte vekk, og jeg
savner litt den «Danse Macabre/Necromantical Screams»-greia
de kopierte fra Celtic Frosts «To Mega Therion». Jeg synes også
setlistene på begge konsertene er altfor like. Nalle Påhlson
gjør vel best figur på scenen med sine Gene Simmons-aktige
hoftevrikk og grimaser.
Melechesh er neste band i Sphynx Lounge, et band Nuclear Blast forsøker å hause opp. Gutta er aktuelle med nytt
album, samt at de skal på tur med også plateaktuelle Keep Of
Kalessin. Jeg savner særpreget de hadde i starten av karrieren
da de brukte mye toner og mystikk fra Midt-Østen. Nå ser de
ut og låter som nok et ordinært ekstremmetal-band, og de
nye låtene fremstår som ganske middelmådige.
Nede i ishallen er det Trouble som byr på fest med god,
gammel stoner doom, og som det svinger! Jeg synes de nye
medmusikantene gjør en god jobb sammen med veteranene.
En god time med klassikerne, en pangstart med «The Tempter»
og «R.I.P», samt «All Is Forgiven» som avslutningsnummer. Og
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Dag 4
iste dagen, og innimellom full strekkings på solsengene,
de obligatoriske besøkene i baren og de nødvendige
stoppene i matsalene, så blir det mange band man skal
prøve å rekke over etter kanskje litt for mye «ferie» de første
dagene. Gutta i Anvil følte jeg at jeg traff hele tiden, uansett
hvor man oppholdt seg. Utvilsomt det mest sosiale bandet av
alle på cruiset. Jeg følte at jeg måtte sjekke dem ut live også,
og det blir som ventet et litt småstressende og kaotisk show

Moro for barn i alle aldre

denne gangen for å få med meg Riot V. Og gud bedre meg for
en opplevelse dette er! Det er overraskende lite folk tilstede,
uten at bandet lar seg påvirke av det. Jeg er som regel alltid
uenig i setlistene de forskjellige banda velger ut til konsertene
sine, men hadde jeg satt opp min ønskeliste når det gjelder
Riot V på forhånd, så hadde den sett nøyaktig lik ut som den
de presenterer her. Åpningen med «Fight Or Fall» sitter som
ei kule. Den nye vokalisten Todd Michael Hall synger helt
fantastisk, og da er det tilgitt at han er noe ung og uerfaren
og ikke har den seriøsiteten på scenen som man kanskje
skulle ønske. Han vet ikke bestandig hvilken låt som er den
neste … En hyllest til avdøde Mark Reale er selvfølgelig med
som opptakt til «Metal Warrior», og når man avslutter en
konsert med «Swords And Tequila» og «Thundersteel» så
er det vanskelig å ikke smile bredt etter endt konsert. (FØ)
Jamming with Waters in International Waters er et
konsept som tydeligvis har kommet for å bli. Det er altså
Annihilators Jeff Waters som er primus motor bak denne
timen med masse jamming bestående av medlemmer fra
alle bandene på festivalen. Konseptet er blitt så populært at
det har blitt flyttet fra en bar på forrige cruise til den største
innendørsscenen. Jeff Waters er også med på noen låter selv,
ellers er han kun en god konferansier mellom de forskjellige
coverlåtene og presenterer de forskjellige besetningene. Her
blir det blant annet "Ace Of Spades» med Cronos og Behemoths Nergal sammen med Jeff Waters og Destructions Mike
Siffringer. Og så går det slag i slag med «Paranoid», «Breaking
The Law», «Highway Star», «Seek & Destroy» med folk fra
Primal Fear, Blind Guardian, D-A-D, Soulfly og så videre. Og
hva med en Black Sabbath-cover der Napalm Deaths Barney
synger med klokkeklar stemme? Uhøytidelig og moro! Jeg
føler at de fleste har forberedt seg godt og øvd litt alene på
forhånd. Alle låtene blir fremført uten at noen av artistene
hadde øvd sammen før konserten, noe jeg synes det står
respekt av. (STM)
Amorphis inntar Platinum Theater, og på programmet
står hele «Tales From The Thousand Lakes». Tiden flyr, og det
er allerede over 20 år siden nevnte klassiker ble sluppet løs.
Halvparten av besetningen på scenen var med på nevnte album, og jeg ser frem til å høre vokalist Tomi Joutsens tolkninger
av disse låtene. Mannen stiller i full barings for anledningen,
og ser ut som han er stukket av karibiske kjempeveps der
han går fullstendig amok på scenen. Bandet har ikke med seg
noen backdrop eller annen visuell pynt, men kompenserer med
gjennomført lyssetting. «Into Hiding», «The Castaway», «First
Doom» og selvfølgelig «Black Winter Day» fungerer utmerket,

klokka 10 på morgenen. For meg personlig er ikke Anvil live
noen stor opplevelse.
Dette eneste bandet jeg ser to ganger på cruiset er Triosphere. De gjør sin andre konsert på en vesentlig større arena,
Studio B, eller ishallen som den også ble kalt. Det er litt
småslapt med publikum til å begynne med klokka 11:30 på
formiddagen, men det drypper inn flere og flere underveis.
Bandet kjører et litt annerledes sett denne gangen, og med
en god blanding av låter fra alle tre albumene. Showet er
noe mer kompakt denne gangen, og selv om Ida fortsatt
har mye på hjertet mellom låtene, blir det ikke de lange
pausene denne gangen. Noe av snakkinga blir lagt under
introen på låtene og det fungerer mye bedre. Ida er jo sjef
med sin fantastiske stemme og tilstedeværelse som bassist
og frontkvinne. Marius leverer gitarspill av høy klasse og Tor
Ole byr på en innlevelse som er en viktig del av Triosphere. Jeg
skulle kanskje ønske at Marius kunne leke litt mer gitarhero til
tider og dermed søke noe mer kontakt med publikum. (FØ).
Sola steiker og temperaturen er fin, idet jeg og Håkon
velger å starte dagen i treningsstudioet på båten. Øverst og
fremst i skipet har de installert et enormt Fitness Center & Spa
i to etasjer. Her finnes det meste av apparater, vekter, spinningrom, gymsal, boksering osv. En halvtime med romaskin
og ergometersykkel, samt litt pumping av vekter gjør at vi
vekker kroppene våre opp av slaraffenlivet vi har vært en del
i nesten en uke. (STM)
Primal Fear leverer god stemning på dekk, og folk setter
tydelig pris på det som frembys fra scenen. Ralf Scheepers
holder god kontakt med publikum, og låter som «Nuclear
Fire», «Angel In Black» og «Chainbreaker» fungerer ypperlig
som soundtrack til formiddagssola.
Deretter er den tradisjonelle mageplaskkonkurransen som
trekker mest folk, og i år er det langt flere deltakere enn før.
Svenn takker nei til å gjenta sine glansdager fra 2012, men
det skorter ikke på mer eller mindre PR-kåte konkurrenter.
Noen stiller opp med naturlig tyngde, andre kompenserer
for kroppslig vekt med kostymer i varierende fremtoninger.
Smerte og jubel blir det i alle fall nok av.
Nede i ishallen leverer 1349 nok en runde kompromissløs
black metal, mens Cannibal Corpse sørger for ytterligere
aktivitet på den andre enden av soldekket. Jeg blir aldri lei
av den bisarre comboen death metal på scenen mens folk
headbanger i boblebad og servitører i Hawaii-skjorter serverer
paraplydrinker. Frode Øverli hadde unektelig fått materiale
nok til en hel Pondus-krønike hvis han hadde tatt turen. (HG)
Etter noen timer i sola er jeg tilbake på ishockeybanen,

kalet er fullt, og flere i fremste rekke er med og synger låtene
ordrett. Når et band får til det slik, synes jeg det er dumt med
all hakkingen og nedlatende synsingen på at gamle band
uten alle originalmedlemmene, ikke skal få ha liv laga noe
mer. Tank fortjener å leve som band, de serverer gamle låter
som folk ellers ikke får høre live. Og det er vel ikke noe som
er bedre enn det. (STM)
Destruction får en del utfordringer med flere nye konserttider å forholde seg til, men idet natten melder sin ankomst
er det endelig klart for denne klassiske trioen. Schmier er
solbrun og godt opplagt etter å ha vært på ferie i forkant av
cruiset, og han er i form der han skriker sine umiskjennelige
hyl i mikrofonen. Mike Siffringer er som besatt der han riffer
seg gjennom gamle travere som «Total Desaster», «Thrash Till
Death», «Nailed To The Cross» og «Mad Butcher». De synes å
slite litt med lyden på scenen, men ut låter det fett, og gutta
får bra respons fra en greit fylt opp sal. Destruction på en
god dag gjør aldri vondt! (HG)
Jeg går innom Sphynx for å få med meg Monstrosity nok
en gang før Ensiferum starter. Men fasiten må bli at jeg synes
de gjorde en mye bedre konsert dagen før. Ensiferum ser jeg
fra galleriet i Platinum Theater, og dette er et band jeg ikke
har tatt meg tid til å bli kjent med. Energiske og dyktige finske
musikere, og de trekker bra med folk. Jeg liker «Iron», «From
Afar» og «Twilight Tavern» ganske godt.
Siste konsert for kvelden blir Napalm Death oppe på
dekk. Gutta er i fin form, og jeg synes Erik Burke gjør en
bra jobb som vikar for Mitch Harris. Vi får servert de fleste
standard festival-låtene de bruker å fremføre, samt en liten
neve med låter fra «Apex Predator – Easy Meat». Barney
er i normalt godt slag, hvor han drar grimaser og danser
sin «lunatic dance» under låtene. Shane headbanger som
normalt på plassen sin og Danny spiller så vilt på trommene
at trommestikkene flyr rundt ham ... Jeg ser han reiser seg og
plukker opp 6-7 stikker som ligger på gulvet rundt trommene
i en av pausene mellom låtene. (STM)
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har under neglene etter en helaften med gratis taco servert av
Jens Petrus. Bevegelsene til vokalisten minner i beste fall om
slangebevegelsene til Axl Rose. Da legger jeg godviljen til. 10
av 10 for komedie, neste år blir det skøyter der inne i. (BPV)
Wintersun får nok en gang store tekniske utfordringer
i det de setter i gang oppe på dekk, men det er akkurat
som om de bestemmer seg for å ignorere all motgangen
fullstendig og heller kjøre på. Til tross for at en del detaljer i
den komplekse musikken drukner i bølger og vind, så låter
det rimelig mektig, og med tanke på at dette sannsynligvis
blir den siste konserten med trommis Kai Hahto (heretter å
finne i Nightwish), så blir det en veldig spesiell affære, dette.
Låter som «Time», «Sons Of Winter And Stars» og «Land Of
Snow And Sorrow» er så vanvittig briljant materiale at jeg
får frysninger bare jeg tenker på dem. Vokalist og gitarist
Jari Mäaenpää har en lidenskap og intensitet i det han gjør
som virkelig smitter over på publikum. Jeg gleder meg til
kommende storverk! (HG)
Om noen skal klare å hamle opp med kannibalene, så er
det selvsagt Behemoth. Her stemmer alt fra første sekund;
staffasje, stemning, fet lyd og et band som endelig har
oppnådd den suksessen det fortjener. Uten å la suksessen bli
en sovepute. Var det kanskje det Origin spekulerte i? Publikum
formelig spiser av hendene til Nergal med kompani, og dette
er rett og slett veldig, veldig bra. Jeg kan ikke tenke meg noe
bedre enn å være på et metalcruise sammen med 3000 fans
og oppleve akkurat dette. Publikumsfrieriet fungerer som
hånd i hudhanske, og det er ikke rare bevegelsene som skal
til fra bandet for å oppnå enorm respons. Med variasjon fra
intens kropps- og headbanging til totalt stillstand, trollbinder
bandet publikum, og det er tydelig at nedslagsfeltet er bredt.
Kvaliteten skjærer gjennom alt og det er bare å gratulere
Behemoth med en enormt bra konsert. (BPV)
Inne i Studio B blir hallen fylt opp med tyskere, og dialogen fra scenen en time fremover går på tysk. In Extremo
er store i hjemlandet, men kanskje ikke så veldig store i
resten av verden. Her er det middelalderske toner som får
folk i stemning. Gode musikere er de, og som på en konsert
med «Onkel Tom» lytter også vokalisten her til publikum,
og bandet tar låter på oppfordring. Det er gøy å se gleden
de skaper hos publikum, og igjen går det i felles hopping i
hallen i beste Tigergutt-stil ...
Tank har fått den eldre garden av metalpublikummet til å
trekke inn i Sphynx. Selv om det er dårlig stelt med originale
medlemmer, syns jeg besetningen er bra sammensatt av
gode musikere som har vært med i bransjen i mange år. Lo-
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Metal, boblebad og bar...
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