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70000 Tons Of Metal staat voor
zon, water, drank, oneindige
buffetten en heel veel decibellen.
Om dat laatste is het iedereen
primair te doen; zestig bands
die, verdeeld over vier podia
(drie binnen en één buiten) elk
twee maal zullen optreden.
Winterkleding maakt daarbij
vier dagen lang plaats voor
shorts, bikini’s en flipflops.
70000 Tons Of Metal. De naam is
achterhaald want het huidige
schip met zijn 350 meter lengte,
55 meter breedte, vijftien passagiersdecks en 1817 hutten heeft
aan tonnage immers meer dan
het dubbele, 154.407 ton om precies te zijn. Organisator Andy
Piller daarover: „70000 Tons Of
Metal is inmiddels een uitstekende merknaam. Er zijn zelfs bezoekers die het festivallogo op hun
lichaam hebben laten vereeuwigen. Daar kan ik tranen van in
de ogen krijgen. Naam en logo
heb ik destijds zelf bedacht en ik
zal het nooit over mijn hart krijgen dat te veranderen.”
De cruise is opnieuw uitverkocht, maar omdat de drukte
zich afspeelt rondom de podia is
er elders op de boot ruimte zat.
Als op donderdagochtend het
boardingproces begint nemen
metalheads uit 71 landen (een
nieuw record!) langzaam bezit
van de boot. Omdat de hutten
pas om 13.00 uur worden opgeleverd, zijn de eerste uren ideaal
om het gigantische schip te verkennen. Al snel blijkt dat we
niets tekort zullen komen. Er
zijn tal van eetgelegenheden,
zowel in buffetvorm als à la
carte en de dorst kan op talloze
plaatsen worden gelest. Een
rondje op het bovendek maakt
de omvang van de logistieke
operatie duidelijk. Met man en
macht wordt gewerkt om de Pool
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4 - 8 februari - Florida - Jamaica - Florida
Van de 70000 Tons Of Metal-cruise wordt
gezegd dat het een evenement is dat je
als metalhead een keer mee moet maken.
Tijdens deze zevende editie zijn Stan Novak en
Leon van Rijnsbergen uitverkoren om namens
Aardschok een hut te delen en verslag doen
van dit unieke metalfestijn op open zee. Niet
geheel zonder slag of stoot arriveren beide
heren in Ft. Lauderdale om in Port Everglades
de ‘Independence Of The Seas’ te boarden; het
majestueuze cruiseschip dat vier dagen lang
als volpension zal dienen. De Aardschokdelegatie wordt gecompleteerd door het echtpaar
van Rijswijk en fotografenkwartet Eus Straver,
Michael Jagla, Bianca Berger en Frans Lahaye.
Deck-stage op tijd klaar te hebben. Een gigantische hijskraan

takelt het materieel naar
boven. Het bovenaanzicht
van vele tientallen flightcases die 60 meter lager op
het asfalt staan te wachten
is veelzeggend over de operatie.
Het bedienend personeel is
ondertussen bezig de tientallen

bars te bevoorraden. De hoeveelheid bierflessen is indrukwekkend. Want alles komt uit fles,
getapt wordt hier niet. Het aanbod is divers met tientallen internationale soorten bier. Ook
Grolsch en Heineken ontbreken
niet. Goedkoop is het echter niet;
het goedkoopste flesje kost
$5,50. Exclusief 18 procent
‘service charge’. Maar er wordt
beslist niet minder gedronken

dan elders op festivals. Blikjes
frisdrank en flesjes water worden voor $2,95 afgetikt.

Cocktails kosten $10 of meer.
Drinken is dus een prijzige hobby.
Het schip oogt zowel extern als
intern ronduit indrukwekkend.
Het duurt even voordat je de weg
weet te vinden, maar de markering is prima en er is altijd wel
een behulpzaam personeelslid in
de buurt om je de weg te wijzen.
Want ga maar na: op 4375 gasten
(inclusief de bands) lopen 1360
personen in de bediening. Veertien stijlvolle doorkijkliften zijn continu in
beweging om mensen te
verplaatsen. Naast muzikale activiteiten als clinics en signeersessies is
er ontzettend veel te
doen; winkels, casino,
kunstgalerijen, spa, fitness, klimmuur, hardloopparcours, golfsimulator, midgetgolfbaan en
natuurlijk de nodige zwembaden
en bubbelbaden. Er zijn zelfs een
bibliotheek en een trouwkapel.
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DELAIN

Het hart van het schip is de promenade op deck vijf dat vanwege
de vele boetiekjes en eetgelegenheden als een heus winkelcentrum oogt en het bootgevoel volledig ontneemt. Het is dan ook
niet vreemd dat de naam Titanic
vaak valt. Het varen tenslotte
gaat soepel, het gevaarte ligt dermate stabiel in het water dat je
het nauwelijks in de gaten hebt.
Enkel op de laatste avond wordt
het iets onrustiger, waarover
later meer.

BELEVING
VAN DE BANDS

Iced Earth betekent het de terugkeer op het podium na veel blessureleed. „Wat deze cruise speciaal maakt? Het feit dat ik na
twee jaar weer op het podium sta
en meteen met de neus in de
boter val. Het is goed om zoveel
muzikanten, crewleden, pers en
fans te kunnen spreken. Het liep
soms een beetje stroef vanavond,
maar wat verwacht je? Ik verheug
me nu al op de show van zondag.” Over de publieksinteractie
is Epica-bassist Rob van der Loo
duidelijk: „Je moet je instellen op
een gebrek aan privacy. Je weet

Voordat we overgaan tot de
muziek polsen we enkele artiesten over hun 70000 Tons-ervaring. Voor Greg Mackintosh (die
met zowel Vallenfyre als Paradise Lost optreedt) is het duidelijk:
„De perfecte mix van werk en
ontspanning. Ik kan niet zwemmen en heb een hekel aan zon,
maar het bier smaakt uitstekend.” De mannen van Raven:
„We kregen pas vorige week een
uitnodiging”, aldus bassist/zanger John Gallagher. „Omdat we

relatief in de buurt wonen was
dat geen probleem. Bovendien
kunnen we onze vrouwen meenemen. We doen mee aan de jamsessie en ik geef ook een basclinic.” Voor Jon Schaeffer en zijn
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dat je constant
door mensen
wordt aangeklampt. Het is
echter onderdeel
van de formule,
dus daar moet
je respectvol
mee omgaan.”
En over het verdienmodel: „De
gages zijn lager
dan normaal,
maar de meeste bands zullen er
uiteindelijk toch aan verdienen.
Wij in elk geval wel, want wij
waren toch al in deze contreien
aan het toeren. Als je er speciaal
voor moet overvliegen, wordt het
echter een ander verhaal. En als
je, zoals één van mijn collega’s,
een drankrekening van $600
krijgt voorgeschoteld, dan piep je
wel even.”
Roman Hödl, voormalig Aardschok-scribent en tegenwoordig
zelfstandig boeker (District 19)
licht het verdienmodel verder
toe: „Bands krijgen op papier
best goed betaald, maar dat is
bedrieglijk. De logistiek komt
namelijk voor eigen rekening:
vliegtickets, bagage, transfers,
hotels et cetera. Na die kosten
resteert een gage die lager ligt
dan gebruikelijk. Maar je moet
het zien als een soort werkvakan-

tie. De bands treden twee maal
op, dienen beschikbaar te zijn
voor meet & greets, clinics, de
jamsessie en soms zelfs excursies.” Voor Jonas
Renkse, die met Katatonia twee prachtige
shows neerzet, zijn
de gevoelens verdeeld: „Het zijn de
laatste twee optredens
van gitarist Tomas
Akvik. Helaas heeft
hij ervoor gekozen ons
te verlaten. Beide
shows waren om die
reden emotioneel. De
omstandigheden op
het Pool Deck zijn
vanwege de wind
bovendien best zwaar
en ik heb vooral te doen met de
bands die zo diep in de nacht nog
moeten aantreden. Ik begrijp niet
waarom de organisatie hiervoor
kiest.”

DONDERDAG

Aan CARACH ANGREN en
RAVEN de eer om het festival

RAVEN

donderdag om 17.15 uur te openen. Carach Angren treft een
volle Pyramid Lounge tegenover
zich, maar vanwege het veel te
lage podium is zicht van en naar
het podium slecht. De publieksreacties laten echter niets te
wensen over. Raven doet op
bekende bevlogen wijze zijn
ding in de Ice Rink. Ze hadden
dan ook best hun ijshockeyoutfits van dertig jaar geleden aan
kunnen doen. Maar ik vermoed
dat die niet meer passen. DELAIN
verricht de aftrap in het prachtige Alhambra Theater, dat plaats
biedt aan zo’n tweeduizend bezoekers. Vanwege het overvolle
programma ben je soms geneigd
de 50/50 in te zetten, maar
omdat alle bands twee keer
optreden kun je blijven hangen.
VALLENFYRE zet een smerige set
neer en bij Greg Mackintosh
druipt de ironie er vanaf. Een
nieuwe, jeugdige ritmesectie
geeft de ziekelijke crust/death
zowaar een extra impuls, tot
groot genoegen van de bandleider die zijn nieuwe homies de
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BELPHEGOR
nodige veren in de kont steekt.
Hoogtepunt van de eerste dag!
ANCIENT RITES vergaat het minder goed in een nog geen halfvolle Ice Rink. Door het matige
geluid komt de band slecht uit
de verf. Vanwege technische problemen begint DRAGONFORCE

Italianen wel indruk met een
zeer professionele sound.
De Oostenrijkers van BELPHEGOR weten, ondanks een matig
geluid, de bezoekers te boeien
met een massieve en monotone
pot death/black metal. Dat
VADER in de kleinste zaal

strakke set voor een pit zorgt
waar je u tegen zegt. Een dag
later herhaalt de band zijn vechterskunst en krijgt het de Ice
Rink volledig op de knieën.

VADER

DRAGONFORCE
dik vijftig (!) minuten te laat aan
zijn set die vervolgens nog maar
één song duurt. Later in het
weekend maakt de band deze
inschattingsfout echter ruimschoots goed met twee overtuigende shows. ICED EARTH

speelt, blijkt geen
gelukkige keuze. De
Pyramid Lounge staat
bomvol als de Poolse
vechtmachine, nota
bene om half drie ’s
nachts, met een rete-

VRIJDAG

Na een korte nachtrust, ontnuchterende wandeling op
het bovendek en
een fenomenaal
ontbijt zijn we
klaar voor dag 2.
Een paar honderd
mensen zijn vroeg
opgestaan om DISTILLATOR te kunnen
zien. Het jonge Nederlandse
thrashdrietal weet te overtuigen
met een strakke en energieke
set. Op de Pool Deck heerst
ondertussen chaos. Doordat de
bouw niet op tijd af is, gaat het
mes in het rooster. Door slechte

LACUNA COIL

ICED EARTH
behoort tot de publiekstrekkers.
De band opereert solide als vanouds en zet ondersteund door
een vette sound een degelijke set
neer. Voor de mooiste set van de
dag tekent om 01.00 uur echter
KATATONIA. De band speelt relatief veel oud werk en kan niet
kapot bij het publiek. LACUNA
COIL betovert het publiek met
sprookjesachtige, maar soms ook
stevige metal. Hoewel niet alle
elementen live worden
gespeeld, maken deze
82

communicatie is velen echter
ontgaan dat SUBWAY TO SALLY
van plaats wisselt met GAMMA
RAY. Had HOLY MOSES even
daarvoor nog drie songs speeltijd

DISTILLATOR
(en dat bleken er drie te veel)
ook bij Gamma Ray wordt de
speeltijd ingekort. In het half uur
weet de band echter ten volste te
overtuigen. De eerste pits in de
‘hot tub’ in het publieksgedeelte
zijn een feit. De gothic folk van
Subway To Sally klinkt vervolgens fris en doet het ondanks de
tenenkrommende aankondigingen bijzonder goed.
Tot de extremere acts behoort
TSJUDER uit Noorwegen. Het trio
vuurt hun orthodoxe black metal
op hoog tempo af, maar de setting blijkt opnieuw niet ideaal.
Een ander trio is NERVOSA uit
Brazilië. We houden niet van
positieve discriminatie bij Aardschok en geven liever onze eerlijke mening; de aanblik van
deze drie dames is prettig, maar
muzikaal heeft het helaas min-
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for ruining your holiday with
our terrible music’, aldus MY
DYING BRIDE-zanger Aaron
Stainthorpe. De toon is gezet
voor een uur lang melancholie
en droefenis. Op het zonnige
Pool Deck nota bene! De band
trekt veel bekijks, maar het is
even schrikken wanneer er plotseling enkele regendruppels val-

MOONSPELL
der ‘om het lijf’. Omdat MOONSPELL in het prachtige Alhambra
speelt, zijn we al snel vergeten
dat het pas half vier ’s middags
is. De Portugese dark metal zorgt
voor één van de hoogtepunten
van de dag. Op het Pool Deck
zorgt HAMMERFALL voor een
eerste full house. De sterke
songs, het prima geluid en de
uitgelaten sfeer zorgen voor
euforische taferelen. KRISIUN is
en blijft een oerdegelijk death
metaltrio. De Brazilianen zijn
goed op dreef. Met een prima
geluid krijgen ze het publiek
moeiteloos mee. Ter ere van
Lemmy wordt „Ace Of Spades”
opgevoerd, een veilige keuze.
Het lijkt veel mensen te zijn ontgaan dat Dave Lombardo de
drummer van DEAD CROSS is.
In de Pyramid Lounge staan
maximaal honderdvijftig mensen

HAMMERFALL

te kijken naar
de extreme
crossoverband.
Niet enkel de
als een bezetene drummende
Dave Lombardo
valt op, maar
ook zanger
Gabe Serbian
met zijn freaky
capriolen. Dat
voor velen de
muziek veel te
heftig is, blijkt uit het feit dat
meerdere verliefde stelletjes
vroegtijdig de zaal verlaten. JAG
PANZER brengt vervolgens meer
dan verwacht. De degelijke oldschool metal wordt hartverwarmend neergezet en de niet
bepaald van humor gespeende
zanger Harry Conklin is een uitstekende frontman. ‘Apologies

len. God straft onmiddelijk! De
speakers worden meteen met
plastic afgedekt, maar het blijkt
slechts een speldenprik. In de
Alhambra is op dat moment iets
broeiende. Een bepaalde verwachting maakt zich van de
steeds voller lopende zaal meester. BLOODBATH behoort tot de
populairste acts van het weekend en ook opmerkelijk veel
muzikanten gaan de band zien.
Uiteindelijk is het vijftal niet
tegen de hoge druk bestand, met
kniesoor John Holmes voorop. Je
ziet het vaker bij projecten als

BLOODBATH

DEAD CROSS

deze: gebrek aan eenheid. Bij
STRATOVARIUS blijkt daarna
alles ineens wel te kloppen. De
symfonische Finse power metal
is catchy, bevat mooie duels tussen gitaar en toetsen en slaat
vanwege het hoge tempo prima
aan bij het gewillige publiek.
Ook ROTTING CHRIST doet waar
het goed in is: melodieuze black
metal maken
JAG PANZER met de nadruk
op bombast.
De Grieken
laten een
mooie mix van
oud en nieuw
werk horen,
maar de onbekwame lichttechnicus verblindt de aanwezigen met
zes stroboscopen die de hele
zaal verlichten. Op het
Pool Deck laat
Dani Filth van
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CRADLE OF FILTH andermaal
horen hoeveel hij met zijn stem
kan. Er lijkt opnieuw een compleet andere bezetting te staan,

nade. Voor dhr. Novak is het
bezoekje Jamaica echter lonend,
want een voor $10 gescoorde fles
rum gaat, eenmaal in kleine
plastic houdertjes geschud en
strategisch verstopt mee aan
boord. Scheelt enorm op de
drankrekening. Want let wel, op
deze cruise is het meenemen van
eigen drank verboden en er
wordt streng op gecontroleerd.
Volgend jaar staat overigens
Haïti op het programma.
Het Noorse SUSPERIA is de eerste band die na het uitvaren
optreedt. De band maakt een
aparte combinatie van power

CHILDREN OF BODOM
CRADLE OF FILTH
maar het heeft nauwelijks invloed op de
sound. Cradle zet
gewoon een prima
show neer. PARADISE
LOST kiest voor routine. De set is dus voorspelbaar en het geluid
is top. De vonk slaat
echter geen seconde
over. CHILDREN OF
BODOM legt de door Stratovarius hoog gelegde symfo/powerlat
nog wat hoger. De Alhambra zit
tot de nok vol, het geluid is
subliem en de band speelt op
orkaankracht. Als SAMAEL ruim
na middernacht optreedt is de
opkomst echter opmerkelijk
slap. Het is absoluut geen slecht
optreden, maar de populariteit
van de Zwitsers lijkt dalende.
Net als een dag eerder wordt
rond vier uur de hut opgezocht.
Jamaica’s calling.

ZATERDAG

Vandaag is de dag van het aanmeren. Bij ontwaking om 08.30
uur is inmiddels aangemeerd in
Jamaica. Tot 15.30 uur is er tijd
het eiland te verkennen. Wat na
het ontbijt resteert is een bliksembezoek. De meesten raken
niet verder dan de commerciële
promenade. Ontzettend toeristisch allemaal. Wie net als uw
scribenten de moeite neemt om
het resort te verlaten en het
echte Falmouth te ontdekken,
komt echter van een tamelijk
koude kermis thuis (en dat bij
28 graden). Buiten het hek is het
namelijk armoe troef. Na een
ontnuchterende wandeling door
de achterstandswijk kiezen we
toch maar voor een biertje in
Margaritaville op de prome84

DIAMOND
metal, gothic en thrash metal.
De meesten lijken de band niet
te kennen maar de W.A.S.P.cover „Wild Child” zorgt voor
een moment van herkenning.
ARKONA bouwt daarna een folkmetalfeestje. De bezoekers springen en klappen mee alsof hun
leven ervan afhangt en worden
hierbij aangemoedigd door frontvrouw Masha. De gemaakte
podiumpresentatie van frontman
Siegfried en frontvrouw Clémentine van VISIONS OF ATLANTIS
doet denken aan de gemiddelde
songfestival-act. De Oostenrijke
band maakt symfonische
B-metal. Het zorgt voor één van
de schaarse dieptepunten. Als
STRATOVARIUS om 16.30 uur

het Pool Deck opent kan de flitsende bombast opnieuw op de
nodige bijval rekenen. Dat geldt
zeker ook voor KATATONIA
wiens set ditmaal een stuk steviger is. Door de tamelijk harde
wind klinkt niet alles even zuiver, maar de intensiteit maakt
veel goed. En andermaal wordt
duidelijk hoe goed zanger Jonas
Renkse wel niet is. Tot de absolute hoogtepunten van dag drie
behoort zonder twijfel NOVEMBERS DOOM. Wat een heerlijk
ouderwetse sound en wat een
krachtige songs! De dubbele
zang komt uitstekend uit de verf,
maar de belichting is andermaal
bedroevend. DIAMOND HEAD
werd te elfder ure aan de lineup
toegevoegd. Het Britse
vijftal laat zich van de
beste kant zien. Met
name de bassist kan zijn
lol niet op. Dat niet elke
song even sterk is wordt
ze vergeven want met de
afsluitende klassieker
„Am I Evil” zet de band
zijn beste en tegelijk de
meest memorabele song
van de hele cruise neer.
Het publiek gaat volkomen uit zijn dak! Snel
door naar de alternatieve
show van PARADISE
De plichtmatige
HEAD LOST.
show van een dag eerder
zoemt nog na, maar vandaag verrast de band zowel op positieve
als negatieve wijze. De ijzersterke en grimmige set is absoluut
een groot pluspunt. Het negatieve is echter zanger Nick Holmes,
die er geen zin in lijkt te hebben.
De aanblik van lege tribunes kan
zijn ego blijkbaar niet aan. „You
should have brought your friends
with you”, bitst hij de paar honderd fans voor het podium toe.
Zou Holmes dan niet weten dat
er elders nog twee populaire
orkestjes aan het spelen zijn
(Fleshgod Apocalypse en Eluveitie) en dat de dik 4000 aanwezigen keuzes moeten maken. En
wat moet je als trouwe volgeling
met opmerkingen als ‘this song

is not about an airport but we
call it Terminal anyway’ en ‘This
is called Flesh From Bone and
not Flesh Trombone’. De kraker
„As I Die” wordt zelfs doodleuk
aangekondigd als „As I Do”.
De rest van de band staat er wat
ongemakkelijk bij en Holmes en
Mackintosh gunnen elkaar een
uur lang geen blik waardig.
De bandnamen vielen zojuist al:
FLESHGOD APOCALYPSE zorgt
voor de best gevulde Pyramid
Lounge tot nu toe. De theatrale
symfonische death metal gaat
erin als koek bij het overwegend
jonge publiek. Ook het Pool
Deck staat vol als ELUVEITIE uit
Zwitserland er aantreedt. Hoewel de band niet de meest ingewikkelde of virtuoze muziek
maakt, host en headbangt het
publiek er zeer enthousiast op
los. Bij EPICA loopt de Alhambra
weer goed vol en de zegetocht
van een dag eerder wordt een

FIREWIND

passend vervolg gegeven. Ook
FIREWIND mag deze avond niet
onvermeld blijven. De set is vet
en nieuwe zanger Henning Basse
doet het prima. In de songs waar
toetsenist Bob Katsionis de gitaar
omhangt gaat het echter telkens
gruwelijk mis. De geluidsman
heeft dermate stront in de oren
dat hij tijdens de solo’s keer op
keer de verkeerde schuif opendraait, waardoor de flitsende
Gus G totaal ondersneeuwt.
Overboord gooien die malloot!
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ZONDAG

Een vast onderdeel van de cruise
is de BELLY FLOP CONTEST. Aan
deze ‘schoonspringwedstrijd
voor metalheads’ doen ditmaal
circa twintig deelnemers mee.
Ze springen vanaf de kant het
zwembad in en doen landend op
hun buik het ultieme bommetje.
Uiteraard werkt dat het beste bij
mensen met een fikse bierbuik
en de uiteindelijke winnaars zijn

AT THE GATES
HOLY MOSES is diep in de nacht
enkel vermeldenswaardig omdat
het opnieuw erg slecht en totaal
irrelevant is. Zangeres Sabina
Classen mag zondag nog een
zangclinic geven. Dat zullen
wijze lessen zijn; van haar stembanden is namelijk niets meer
over. Ook INCANTATION-frontman John McEntee heeft een
grafstem. Binnen de brute death
metal is dat echter meer winst
dan gemis. „It’s good to be
playing at a normal hour”, zegt
hij rond 01.30 uur ‘s nachts,
refererend aan zijn eerste show
om 05.15 uur. Het dankwoord
aan de fans die er toen ook stonden komt dan ook van diep. Eenmaal opgefokt door Incantation
gaat AT THE GATES er eens zo
lekker in. Frontman Tomas Lindberg rent de longen uit zijn lijf
en blijft zijn publiek constant
aansporen. De band treft
ondanks het late tijdstip een
hongerig publiek en laat de aandacht geen seconde verslappen.
Hiermee is de koek op voor de
derde dag. Volkomen murwgebeukt wacht de hut, Carach Angren, dat om 05.15 uur nog mag
aantreden, is duidelijk twee
bruggen te ver. Sorry mannen!

dan ook deelnemers met een flinke voorgevel. In de jury zitten
onder andere Jon Schaffer van
Iced Earth, Lindsay Schoolcraft
van Cradle Of Filth en Herman Li
van DragonForce. Zeer vermakelijk.
Een ander vast ritueel zijn de clinics oftewel workshops. Gitarist
Marek ‘Spider’ Pająk en drummer James Stewart van Vader
verzorgen de clinic op zondag,
waarbij de fans meer te weten
kunnen komen over de basis van

de muziek. Eerst speelt het duo
enkele nummers, waarna ze er
uitleg over geven en vragen
beantwoorden. Zo is het interessant om te weten dat Spider, die
sinds 2010 in Vader zit, door zijn
achtergrond in Iscariot voor
meer melodie in de band zorgt.
Hij verklapt ook dat de solo in
„Hexenkessel” zwaar geïnspireerd is door „The Final Countdown” van Europe. James verklapt dat zijn 70000 Tons-hoogtepunt het fotomoment met zijn
idool Dave Lombardo is.

Op muziekgebied biedt deze dag
vooral degelijkheid en weinig
verrassingen. Het zal wellicht te
maken hebben met het feit dat
de muzikanten zelf ook een
feestje bouwen en langzaam uitdoven. Een onverwacht hoogtepunt is evenwel de viking/folkmetalband SKALMÖLD uit IJsland. De band is niet alleen origineel en retestrak, maar heeft ook
heel veel lol op het podium.
Anna Murphy van Eluveitie
speelt overigens nog een nummertje mee op de draailier.
VALLENFYRE weet andermaal te
overrompelen, ditmaal met een
zwaar zagende doomset. Mackintosh is andermaal in zijn element met zijn droogkloterigheid.
Zijn opmerkingen over de hygiëne (ongemerkte anale afscheiding…) van hottubs en zwembaden in het algemeen zijn hilarisch. Ook de landgenoten van
MY DYING BRIDE verdienen
opnieuw een eervolle vermelding, want in de Alhambra is de
band helemaal op de plek. Zelfs
de belichting is ronduit fantastisch. Ongelogen. Waar het op
dag vier echter primair
om draait is de jamsessie.
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JAMMING WITH WATERS
IN INTERNATIONAL WATERS

Sinds 2015 is
JEFF WATERS
de grote animator van de
naar hem vernoemde jamsessie die op de
laatste dag
plaatsvindt in
het Alhambratheater. Na zijn
optreden met
Annihilator in
2014 wilde de
Canadese gitaarvirtuoos
dolgraag wederkeren, maar
hij realiseerde zich dat een nieuwe uitnodiging voor zijn band
min of meer uitgesloten was. Dat
zette hem aan het denken. „Ik
kwam toen al snel met het idee
om met een bont gezelschap
muzikanten iets speciaals te
doen. Zowel voor muzikanten als
publiek leek het me een cool idee
om in wisselende bezettingen een
aantal klassiekers te coveren.
Toen ik mijn idee bij organisator
Andy Piller op tafel legde was
deze meteen enthousiast en hapte
toe. Ik had me binnen geluld en
kon aan de slag. Na het succes
van vorig jaar is het nu mijn
taak er een nog groter feest van
te maken.”
Waters over de tamelijk voor de
hand liggende keuzes: „Het moet
voor iedereen herkenbaar zijn. Je
moest eens weten hoe zenuwachtig sommige muzikanten zijn als
ze andermans werk moeten spelen. Ze zijn bang om publiekelijk
fouten te maken, maar ook naar
elkaar. Een nummer als „Blackout” van Scorpions lijkt inderdaad gemakkelijk, maar dat valt
best tegen. En je moest eens
weten hoe moeilijk „Painkiller”
van Judas Priest wel niet is. Die
solo’s en breaks zijn echt om je
vingers over te breken.
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Alhambra blijkt te klein voor de
anderhalf uur durende sessie
waarin twaalf
songs worden
gespeeld. De sfeer
is uitbundig en
Waters brengt het
er als ceremoniemeester prima van
af. Zijn onderkoelde Canadese
humor werkt aanstekelijk en hij
geniet natuurlijk
ook respect bij de
muzikanten die hij
tekens aankondigt.
Waters is absoluut
de juiste man op
de juiste plek.
Helaas kan dat niet voor iedereen worden gezegd. Zo is Sabine
Classen een aanfluiting tijdens
opener „Am I Evil”. Ze kent de
tekst niet en haar timing is dramatisch. Timo Somers van
Delain maakt zich ook niet

reeds genoemde „Blackout” met
Waters op gitaar en een weergaloze Harry Conklin op zang is
verreweg de
strakste song die
gespeeld wordt.
„Cemetary Gates” is een dappere keuze die
op het einde
lichtjes ontspoort omdat
de muzikanten
elkaar niet vinden. Bij Black
Sabbaths „Chil-

bepaald populair met het opzichtige, donzen vest dat hij draagt
tijdens nota bene „Killed By
Death”. Zijn oeverloos gesoleer
doet verder afbreuk aan de uitvoering. „For Whom The Bell
Tolls” wil niet op gang komen
omdat Ricardo Amorim (Moonspell) maar blijft emmeren over
zijn geluid. In „Over The Mountain” is het vooral genieten van
het gitaarwerk van Gus G. Het

Repeteren voor de jam vlnr: Mark Gallagher, Dave Lombardo,
Stu Block en Jeff Waters.

ste song is
toch wel
„Touch Too
Much” van
AC/DC met
een aangeschoten Kai
Hansen als
frontman en
niemand
minder dan
Dave Lombardo op drums. Hij mag nog
een nummer blijven zitten, want

aan hem de eer om „Painkiller”
te drummen. Samen met de
Annihilator-gitaartandem
Waters/Aaron Homma maakt hij
er een vurige uitvoering van.

FUCK THE STORM

dren Of The Grave” is het goed
om Raven-drummer Joe Hasselvander op gitaar tegenwicht te
zien bieden aan Gus G. Bassist/
zanger John Gallagher geeft het
nummer een eigen draai zonder
het origineel geweld aan te doen,
een kunstje dat hij herhaalt bij
„Ace Of Spades”. In „2 Minutes
To Midnight” steelt Henning
Basse de show, maar de gezellig-

In de late namiddag slaat de
chaos toe. Er is storm op komst
en zodoende gaat het Pool Deck
noodgedwongen dicht. De vijf
‘buitenbands’ (Sodom, DragonForce, Bloodbath, Iced Earth en
Moonspell) worden verdeeld
over de binnenpodia en dat leidt
tot het Fuck The Storm-schema.
Het wordt daarmee ineens een
stuk drukker binnen en het
betekent voor de organisatie een
hectisch einde van een relaxed
weekend. Het publiek mort er
nauwelijks over, maar de bands
die nu worden doorgeschoven
naar de ongoddelijke uren zullen
ongetwijfeld minder enthousiast
zijn geweest. Om 07.30 uur
begint het uitschepen namelijk.
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DE BEZOEKERS

Een festival valt of staat met de
beleving van de bezoekers. Op
70000 Tons heeft men het dan
over ‘virgins’ en ‘survivors’. De
laatste categorie is het meest vertegenwoordigd, wat betekent dat
de meeste bezoekers dus op herhaling gaan. Zoals de Ierse Cliona Nolan die voor de vierde maal
van de partij is, maar ditmaal in
Margaret Grenham een virgin
aan haar zijde ziet: „Het sociale
karakter is geweldig. Het heeft
me vele contacten
en slaapplaatsen
in de wereld opgeleverd. De muziek
is ondergeschikt,
maar er zitten
altijd wel een aantal favorieten tussen. De eerste keer
blijft echter de
mooiste ervaring
want toen was het voor iedereen
nog onbekend terrein. Wat ik
minder vind? Die Bikini Babes
vanwege hun stereotype houding.
Waar zijn de Speedo Boys?!”
Australiër Heath John heeft
samen met tien landgenoten de
lange reis naar Florida gemaakt
voor zijn ultieme festivalervaring. Maar liefst 2000 Australische dollars tellen ze per hoofd
neer voor reis en hut. De
Foster’s-blikken zijn vier dagen
lang niet aan te slepen voor ze.
Ook de Mexicaanse hobbyfotograaf Hector Ruiz (31) is een survivor. Voor hem en vier landgenoten is de cruise gewoonweg
niet te weerstaan. Wat Ruiz het
meeste aanspreekt is de intimiteit van de shows en de kleine
afstand tussen band en publiek.
Wel plaatst hij vraagtekens bij
de zestig optredens. „Less is

more. Ik zie liever veertig echt
goede bands één keer optreden
dan zestig mindere tweemaal,
ook al zijn het doorgaans verschillende sets.”
Nederland zit weliswaar niet in
de top tien van de landen van
herkomst van de bezoekers, toch
zijn er her en der landgenoten te
bespeuren. Zoals een drietal
oudere rockers uit Geldrop.
Hans, Bert en Juan varen alweer
voor de vijfde keer mee en hebben er dit jaar zelfs carnaval
voor laten schieten. Dat wil wat
zeggen, want
Juan was ooit
carnavalsprins
en heeft dus een
reputatie hoog
te houden. „Het
totaalplaatje
van de cruise is
echter bepalend.
We hebben er een aantal dagen
Florida aan vastgeplakt, dus het
is een heuse vakantie. Het weer
schijnt thuis bovendien niet geweldig te zijn. Er zijn zelf carnavalsoptochten afgelast. Mooi toch?”
De Mexicaanse concertorganisator Juan Carlos Guerrero looft
vooral de praktische mogelijkheden: „Als boeker van het Hell &
Heaven-festival in Mexico City
kan ik hier uitstekend netwerken.”
Bas van Poppel uit Breda is er
voor de tweede keer. Hij is in
zijn eentje afgereisd en op een
kamer met drie hem onbekende
Duitsers terechtgekomen. Eén
kwam er vanmorgen om 07.30
uur straalbezopen uit de karaokebar de kamer binnenvallen.
Bas kan er zelf echter ook wat
van. „Na twee dagen staat de
drankteller al op meer dan $300.

Namens Aardschok op de boot vlnr: Michael Jagla, Bianca Berger,
Leon van Rijnsbergen, Eugene Straver en Stan Novak.

Dat is helaas de prijs
van een rumdieet.
Zon, gezelligheid en
muziek. Daar doe ik
het echter voor. Dat
het me in totaal zo’n
2500 euro gaat kosten
is bijzaak.”
Als we crewleden en
vrijwilligers vragen
stellen over hun beleving vangen
we echter bot. De kaken blijven
stijf op elkaar. Een vrijwilliger

Aardschokkers hard aan het werk:
Metal Mike en Frans Lahaye.
elke dag een dienst van acht uur
en al naar gelang de bands die je
wilt zien kan dat positief of negatief uitvallen. Ik houd me echter
altijd aanbevolen.”

CONCLUSIE:

die anoniem wenst te blijven
licht toe: „We hebben een verklaring ondertekend waarin staat
dat we niet met de pers mogen
praten. Maar iedereen is trots te
mogen participeren en er staan zo
tien anderen klaar om je plek
over te nemen, ook al zijn reiskosten en drankjes voor eigen
rekening. Als vrijwilliger draai je

Als je eenmaal hebt deelgenomen
het zeer aannemelijk dat je van
virgin doorgroeit tot survivor.
Dit uniek recept smaakt immers
absoluut naar meer. Want wat is
mooier dan hartje winter te kunnen verkassen naar de eeuwige
zonnige Caribbean om getuige te
zijn van de ultieme metalen verbroedering. Want zoals de kapitein wijselijk aangaf in de persconferentie: ‘Once you’ve cruised
you’re hooked’.

Swww.70000tonsofmetral.com

Survivors! Zoals elk jaar was het weer een fantastische beleving om met mijn MetalCruise Family in de cariben te reizen.
Als ik zie hoeveel plezier jullie er aan beleven, blijft dat mijn
grootste motivatie om door te gaan en
hetgeen ik doe te verbeteren.
Vorig jaar hadden we 70 naties aan boord van
70000 Tons Of Metal, en ik dacht echt dat we dat
aantal nooit zouden overtreffen. Maar ik had het
mis! Dit jaar hebben jullie de landenteller tot 72
gebracht! Wow, fucking awesome! Dank aan alle
Survivors uit: Andorra, Argentinië, Australië,
Bahamas, België, Bolivia, Brazilië, Bulgarije,
Canada, Chili, Columbië, Costa Rica, Cuba, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Engeland, Estland, Faeröer Eilanden, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hongarije, Ierland, Indië, Iran, Israël, Italië, Japan, Jordanië, Kirgizië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Mexico, Moldavië,
Nederland, Nieuw Zeeland, Nicaragua, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Palestina, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Roemenië, Rusland,
Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Sri Lanka, Trinidad en Tobago, Tsjechië,
Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Venezuela, IJsland,
Wit-Rusland, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland. 70000 Tons Of Metal 2016
voelde echt weer als de United Nations Of Heavy Metal op zee! Sorry dat ik de
eerste keer Malta in mijn opsomming vergeten was!
Een speciale dank aan alle leden van mijn fantastische crew! Ondanks de
storm die ervoor zorgde dat we het schema op het laatste moment volledig om
moesten gooien, hebben jullie ervoor gezorgd dat alle zestig bands ook hun
tweede show konden spelen. Last but not least dank aan alle artiesten en hun
crew voor 121 fantastische live-optredens inclusief de Jamming With Waters
In International Waters, de clinics, het houden van alle meet & greets en signing sessions en het deelnemen aan alle andere speciale events.
Survivors! Ik kijk er naar uit om jullie weer te mogen begroeten aan boord
van de Independence Of The Sea voor ronde 7 van 70000 Tons Of Metal, die
van 2 tot 6 februari van Ft. Lauderdale naar Labadee in Haïti en terug zal
varen.

Thank you and Cheers! Your Skipper, Andy Piller
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