
DAG 1
Op dag 1 trapt LEAVES’ EYES af in het Alham-
bra-theater, een prachtig binnenpodium. In de
persoon van drummer Joris Nijenhuis heeft
deze van oorsprong Duitse band sinds enkele

Ruim vier dagen lang verkeren
tussen andere metalliefhebbers
van 75 verschillende nationali-
teiten. Muzikanten dronken
door de gang zien waggelen.
Erachter komen welke muzikale
opvoeding je eigen favoriete
artiesten hebben gehad. Muzi-
kanten plannen horen maken
om een nieuwe band op te rich-
ten. Dat is 70000 Tons Of Metal. 
Wat bij de optredens opvalt is
dat het energiepeil van het
publiek hoog ligt, vooral tijdens
de eerste twee dagen van de
cruise. De fans zijn voorname-
lijk bezig met stagediven, headbangen en
moshen en minder met het passief en hersen-
loos vastleggen van iedere band die ze zien.

Zo hoort het. Het moment is nu! En te
genieten valt er genoeg.

jaren een Nederlander in de gelederen. Het
optreden staat vooral in het teken van het
zojuist verschenen album ‘Sign Of The Dragon-
head’, waarop de nieuwe (Finse) zangeres Elina
Siirala voor het eerst te horen is. Het enthou-
siasme van frontman Alex Krull slaat direct
over op het publiek, dat de band gretig verwel-
komt. De deining van de boot blijkt nog wel
even wennen; Krull staat op een gegeven
moment op één been en verliest bijna zijn even-
wicht.
In Studio B, oftewel de ijsbaan, laat DESTRUC-
TION even horen hoe Duitse thrash gespeeld
dient te worden. Scheidend drummer Vaaver is
er tijdens dit weekend nog bij, maar zal later dit
jaar de stokjes doorgeven. Openen met „Curse
The Gods” is een wijze keuze, die het publiek
direct in beweging brengt. George Corpsegrin-
der van Cannibal Corpse is het daarmee eens en
balt zijn vuisten. Bijzonder om te kunnen zien
hoe de muzikale bloedlijnen lopen.

Voor wie al eerder of zelfs meerde-
re keren met deze metalcruise is
mee geweest, de ‘survivors’, zal
het concept van deze vijfdaagse
happening een feest der herken-
ning zijn: zon, zee, de klok rond
headbangen met dit keer in totaal
61 bands die 124 shows verdeeld
over 4 podia zullen verzorgen, 
clinics met muzikanten, meet &
greets, Metal Karaoke, de hilari-
sche Belly Flop Contest, Jamming
With Waters In International
Waters en dan natuurlijk de luxe
winkelpromenade, het casino (de
enige plek waar ook gerookt mag
worden), een fraaie kunstexpositie
en niet te vergeten de enorme hoe-
veelheid eten en drinken en een
dag toeven op een tropisch eiland.
En heb je hier allemaal geen zin
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de zaal valt te concluderen dat het publiek het
gebodene waardeert.
KREATOR laat in het Alhambra-theater even op
zich wachten. Het podium is, afgezien van een
drumkit en een enorme backdrop, leeg. „Phant-
om Antichrist”, „Enemy Of God”, „Flag Of
Hate”: verrassingen zijn er niet. Het valt op dat
Kreator live niet de strakste band is en het voor-
al moet hebben van de fanatieke aankondigin-

Een van de laatst toegevoegde bands is PSY-
CHOSTICK. De bandnaam suggereert een
geschifte act en die verwachting wordt ingelost.
De math/metal/partycore klinkt als een mix
van SiktH en System Of A Down en kent een
hoge grapdichtheid. Je moet ervoor in de stem-
ming zijn, maar de kwaliteit van de act is hoog
en op basis van het volume van het gelach in

gen van Mille en de meezingbare refreintjes.
Gitarist Sami en bassist Christian spannen
zich daarbij niet bovenmatig in. 

in, dan kun je in je hut alles vol-
gen via 70000 Tons TV. Wanneer
je voor de eerste keer meevaart,
zoals de aanwezige Aardschok
scribenten Liselotte Hegt en Ype
TVS, dan weet je niet wat je mee-
maakt. Uiteraard is het echtpaar
Van Rijswijk ook weer van de par-
tij evenals de fotografen van de
organisatie: Katja Borns, Marc 
Hansen en Tom Couture.

DE FEITJES
Het schip alleen al, genaamd Inde-
pendence Of The Seas, is een
gigantisch gevaarte dat maar liefst
vijftien verdiepingen telt en een
afmeting van 338.91 meter heeft
en wordt bestuurd door kapitein
Teo Strazicic en zijn crew. Tijdens
de traditionele persconferentie op
de zondag laat de kapitein zich
enthousiast uit over dit evene-
ment: „Dit is mijn eerste metalcrui-
se, maar ik heb er van genoten.
Vooral het aangezicht van zwarte
kleding en boots op het strand van
de Grand Turk was zeer vermake-
lijk. We hebben tijdens de eerste
nacht een onverwachte stop moe-
ten maken in de Bahamas wegens
een medisch incident, maar verder

is de reis vlekkeloos, zonder inci-
denten en naar tevredenheid verlo-
pen.” En dat is natuurlijk best een
prestatie met de wetenschap dat er
in totaal 5.567 mensen aan boord
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kwart voor elf ochtends geprogrammeerd, ter-
wijl de laatste tonen van dag 1 pas om zes uur
’s ochtends klonken. Gelukkig volgt niet ieder-
een hetzelfde ritme en hoeft de band zijn
kunstje niet voor een compleet lege zaal te
doen.
BENEDICTION brengt vroeg op de dag al leven
in de brouwerij op het Pool Deck. In de hete
zon komt de Britse death metalband met zan-
ger Dave Hunt van Anaal Nathrakh in de gele-
deren goed tot zijn recht. De groove van deze
band doet het werk.
Een band als ALESTORM is van levensbelang
voor een evenement als dit. Er moet tenslotte
pret gemaakt worden op een zonnige dag. Kra-
kers als „Fucked With An Anchor” en de ultie-
me meezinger „Drink” (‘We are here to drink
your beer’) worden uit volle borst meegezon-
gen. Opblaas eenden dragen bij aan de feest-
vreugde. Ik vraag me af wanneer het Europese
fenomeen goregrindcarnaval zijn weg naar

Terug naar studio B voor KATAKLYSM. Dat
lijkt zich tegenwoordig vooral te baseren op
groove. Ik verwachtte een death metalband,
maar hoor eigenlijk metalcore. Hoe dan ook, de
muziek is eentonig en houdt me niet een hele
set bij de les. 

DAG 2
Arme mannen van NECROPHOBIC. Staan
ze met hun duistere black/death al om

deze boot vindt. Volgend jaar Gutalax?
METAL CHURCH speelt met de teruggeleerde
zanger Mike Howe. Bij het betreden van het
Alhambra-theater is de band reeds begonnen

hammer Café is er een om je vin-
gers bij af te likken, maar ook het
meer formele restaurant Romeo &
Juliet Dining Room serveert fan-
tastische gerechten en ook als
vegetariër en veganist kom je niets
tekort. Johanne James, de drum-
mer van Threshold weet inmiddels
de weg naar Deck 11 wel te vin-
den, hij speelde immers in 2015 al
op 70K: „Ik eet tijdens deze dagen
zoveel als ik kan, want ze hebben
iedere dag fantastische vegan
opties. On the road is dat vaak wel
anders.” Gelukkig kost het de
nodige meters om jezelf te ver-
plaatsen tussen de diverse locaties,
maar wil je een echte vetverbran-
der dan is er altijd nog de gym op
de bovenste verdieping waar je los
kunt gaan.

zijn (3.087 gasten, 1.032 muzikan-
ten en hun crew, 1.448 crewleden
van het schip). Tijdens diezelfde
persconferentie spreekt Skipper en
initiator Andy Piller zijn trots uit
over het feit dat er dit keer maar
liefst 75 nationaliteiten zijn verte-
genwoordigd op de 70K en daar-
mee het record van vorig jaar is
verbroken. Je kunt je indenken dat
dit een enorme organisatie zowel
voor als achter de schermen bete-
kent, maar vanaf het boarden tot
aan het verlaten van het schip
loopt voor de bezoeker werkelijk
alles op rolletjes. We krijgen kort
na vertrek nog een veiligheidsin-
structie (de masterdrill) waarna je
van het begin tot het einde in de
watten wordt gelegd door het
hardwerkende personeel. Het
doorlopende buffet in het Wind-

DE BELEVING
Een kwartier nadat het schip
onder luid getoeter, en uitge-
zwaaid door de lokale bevolking,
op donderdag de haven heeft ver-
laten, om vijf uur ’s middags,
beginnen de eerste bands te spe-
len, waarna de livemuziek non-
stop doorgaat tot zes uur in de
ochtend en vanaf tien uur de vol-
gende ochtend weer begint. En
zijn het niet de bands dan is het
wel Metallica of Iron Maiden dat
uit de speakers van de restaurants
en lounges schalt. Het Alhambra
Theater, Studio B-Ice Rink, Pyra-
mid Lounge en Pool Deck zijn de
thuishonken van de 61 bands, die
de ene keer stampvol en de andere
keer voor de helft gevuld zijn,
afhankelijk van de rest van het
programma. Omdat bands twee
keer spelen tijdens deze reis heb je
in ieder geval de kans om er
zoveel mogelijk te zien, hoewel
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enthousiasme en even over-
dreven als welgemeende atti-
tude van Zetro eet het publiek
uit de hand van de band.
„Bonded By Blood” en „The
Toxic Waltz” ontbreken
natuurlijk niet, maar ook
recenter materiaal als „Blood
In, Blood Out” komt aan bod.
Stagedivers en moshers
nemen bezit van de dansvloer
en het aantal filmende robots
is gelukkig minimaal. Zo hoort
het. A lesson in violence! 
CANNIBAL CORPSE leunt

volledig op zanger Corpsegrinder, die met
zowel zijn kenmerkende podiumpresentatie als
zijn vocalen de meeste aandacht opeist. Drum-
mer Paul heeft nog wel eens een mindere dag,
maar is dit weekend goed op dreef. Ik bekijk de
set vanuit een jacuzzi aan de zijkant van het

met spelen en ik betrap mij erop een zuur
gezicht te trekken wanneer hij begint te zingen.
Ik ben daarin niet de enige.
EXODUS - zonder Gary Holt - is de volgende
band die zijn ding mag doen in het Alhambra-
theater. En hoe! Met een ongekende dosis

veel bezoekers ook de ligbanken,
de hot tubs en ander vermaak
opzoeken. Het programma dekt
diverse subgenres binnen de
heavy metal, maar een ‘vreemde
eend in de boot’ is de progmetal-
band Threshold, die tijdens deze
cruise overigens uitstekende
shows neerzet en daarmee beslist
nieuwe fans wint. Tijdens het
diner op de eerste avond schuift
John Ricci, de inmiddels 62-jarige
gitarist van de Canadese old-
school speed metalband Exciter
aan. Hij is naar de show van
Destruction geweest: „Het was een
goeie show, maar er waren wat
gitaar technische problemen. En
dat is de ergste nachtmerrie voor
een gitarist zoals ik.” Exciter speelt
op zaterdag zijn eerste show en
volgens John kunnen we een clas-
sic hits-set verwachten, want dat
is toch wat de fans graag willen op
zo’n cruise. Op de vraag of er nog

EXODUS CANNIBAL 
CORPSE
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in de persoon van drummer Eloy Casagrande
wordt er weer flink over de band gesproken.
Deze geweldenaar is inderdaad een gouden
greep. Los van de enorme dosis energie in zijn

spel en kracht in zijn armen,
laat hij ook de Zuid-Ameri-
kaanse swing horen die bij
Sepultura past.
SABATON is een professio-
nele band, waarbij de balans
tussen plezier en muzikale
inhoud klopt. Het is alweer
de derde keer (van de acht)
dat de band aan boord is.
Net als Alestorm een ideale
band voor een goed feestje.
Op deze tweede dag speelt
MESHUGGAH zijn eerste
show in het theater. De band
speelt veel songs van het
laatste album ‘The Violent

podium, met een blik Fosters in de hand.
Zwaar leven.
SEPULTURA is niet kapot te krijgen. Sterker
nog, sinds de laatste toevoeging aan de lineup

Sleep Of Reason’, aangevuld met materiaal van
„Koloss” en „Obzen”. Zoals altijd speelt de
band met dodelijke precisie, een geweldige
sound en volle overgave. De gortdroge en cyni-
sche praatjes van Jens Kidman zijn de kers op

pen, maar het voelde wel raar om
zo vroeg in de ochtend op te tre-
den. Thank you and good night,
uuuh. Maar het is te gek om hier te
mogen spelen. Ik werk zes maan-

nodige circlepits en crowdsurfing
teweegbrengt. Ook Metal Church
lijkt een tweede jeugd te beleven
met de terugkeer van zanger Mike
Howe, die zich als een energieke
jonge hond over het podium
beweegt en de sterren van de
hemel zingt. Een andere vreemde
eend in de boot zo in de blote zon,
is de atmosferische doomband
Swallow The Sun, met strijkkwar-
tet! Naast mij staat Rick Altzi, de
zanger van Masterplan, even zo
geboeid te kijken. Hij stond ’s
morgensvroeg om tien uur al op
de Pool Deck-planken: „Ik ben de
avond ervoor al om elf uur naar
bed gegaan en ik heb doorgesla-

wat nieuws in de pijplijn zit ant-
woord hij: „Contractueel moeten
we nog één studioalbum opleveren.
Het wil alleen nog niet zo vlotten
met de nummers, de tijden zijn nu
anders en de lat ligt tegenwoordig
erg hoog.” Overigens is Destruction
niet de enige band met technische
problemen, want meermaals
wordt geworsteld met de techniek
en onder andere Enslaved begint
daardoor veel later dan gepland.
De verwachtingen zijn hoog na de
release van hun laatste album ‘E’,
maar Enslaved komt jammer
genoeg niet zo goed uit de verf.
Daarentegen staat Kreator als een
huis, een helse livemachine die de

den van het jaar als motorinstruc-
teur en in de wintermaanden ben
ik vrij voor toers en optredens met
Masterplan en Herman Frank.”
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en spelplezier horen en zien. Wat een genot!
Zanger Snake beeldt alle vreemde wendingen
in de muziek uit met prachtige grimassen en
lichaamsbewegingen. Gitarist Chewy, opvol-
ger van de in 2005 overleden Piggy, past per-
fect in de band. Zijn eerste concert? Voivod!
Zijn eerste CD? Voivod! De band mag in zijn
handen wrijven met zijn aanwezigheid.

DAG 3
Je wakker laten beuken door SINISTER lijkt
me wel een goed idee, zo
tegen het einde van de
middag. Dat is menigeen
met me eens. De lomp-
heid, groove en de knup-
pelharde blastbeats van
Toep Duin zetten de Pyra-
mid Lounge, het kleinste
podium, in vuur en vlam. 
Set twee van EXODUS is

de taart.
Op het moment dat VOIVOD aan zijn eerste
show van dit weekend begint is het al één uur
’s nachts. Daarom is het theater een stuk min-
der gevuld dan bij voorganger Meshuggah. De
band laat echter een ongekende dosis energie

op een spetterend gastoptre-
den van van Sepulturas And-
reas Kisser na grotendeels een
herhalingsoefening. De impact
is dan ook minder dan een
dag eerder, maar dat kan ook
met verzadiging te maken
hebben. Het is tenslotte niets
niks wat we hier op de boot
voorgeschoteld krijgen.

zijn bandleden hem feliciteren met
zijn 20-jarig jubileum bij de band.
Een andere band die flink weet te
verrassen is Cannibal Corpse. Zelfs

‘who kept this shit going’, aldus
zanger Derrick Green. De boom-
lange zanger mag zelf ook nog een
applaus in ontvangst nemen als

GRAND TURK 
ISLAND

Een hoogtepunt is natuurlijk het
bezoek aan Cockburn Town op
Grand Turk Island, met zijn prach-
tige witte stranden, palmbomen en
azuurblauwe water, een waar tro-
pisch eiland. Omdat het bloedheet
is zoeken de meeste metalheads
de schaduw op, maar ook de
diverse excursies, zoals zwemmen
met stingrays, snorkelen en safari-
tochtjes zijn behoorlijk in trek.
Uiteraard kun je je dollars prima
kwijt bij de diverse winkeltjes met
handwerk, sierraden, prullaria en
kleding of in de restaurants en
bars waar de alcohol rijkelijk
vloeit. Het is een dag van hangen,
luieren en flink verbranden. Iets
wat op het schip zelf geprobeerd
wordt te voorkomen door de aan-
wezigheid van 70K hot uitziende
chicks die de bezoekers constant
voorzien van een lik zonnespray.

Eenmaal weer op zee maakt Sepul-
tura indruk, en het nummer „Inner
Self” wordt zelfs opgedragen aan
het publiek, de old-schoolfans
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het inmiddels ver-
laagde energiepeil
van het publiek komt
de band uitstekend
tot zijn recht. De
mooie lichtshow
draagt daaraan bij,
evenals de sfeer die
de muziek zelf
oproept. 

DAG 4
Het Belgische 
DIABLO BLVD wordt
flink uitgedaagd door landgenoten in het
publiek. ‘Make that the cat wise’, roept er een-
tje, terwijl zanger Alex Agnew net aan een seri-
euze speech over de staat van de wereld en de
‘powers that be’ wil beginnen. De muziek van
de band is makkelijk luisterbaar en kent vol-
doende opbouw- en rustmomenten om live

Ook MESHUGGAH heeft zijn set ten opzichte
van de eerste show amper gewijzigd. Erg jam-
mer en ietwat teleurstellend. Je zou toch ver-
wachten dat de bands deze unieke gelegenheid
aangrijpen om te variëren, of de verantwoorde-
lijkheid voelen om hun fans een tweede show
van toegevoegde waarde te bieden.
INSOMNIUM speelt het meest recente album
‘Winter’s Gate’ integraal op het Pool Deck en
begint om kwart over twee ’s nachts. Ondanks

goed tot zijn recht te komen.
Het is aangenaam wakker
worden met deze band op
dag vier. 
De set van IN EXTREMO
begint met een intro dat
wordt afgespeeld en veel
doedelzakgeluid bevat. Huh,
er zitten toch twee (!) doe-
delzakspelers in deze band?
De ‘mittelalter-metal’ van
deze band leent zich goed
voor een show in de zon op
het Pool Deck, maar je moet

wel van Duitstalige meezingers houden.
ABORTED is van een lompe death/grindband
geëvolueerd tot een gevarieerde, technische
death metalband van ongekend niveau. Daarbij
is er ook steeds meer sfeer en melodie in de
sound te ontdekken. Met gitarist Mendel bij de
Leij heeft de band sinds enige jaren een links-

HEAVY METAL 
SUNDAY

Heavy Metal Sunday blijkt dé
grote feestdag van deze cruise te
zijn. De uitzending van de Super-
bowl is aanleiding voor grootse
verkleedpartijen: dieren, superhel-
den, kabouters, dinosaurussen,
Gene Simmons, vrouwen met gete-
kende snorren en baarden, piraten
enzovoorts. De feestpret begint al
direct na lunchtijd met de inmid-

mijn oude vriend Mille van Kreator
en natuurlijk de fans. Of ik nog
roddels heb? Haha, zeker. Maar:
what happens on the boat, stays

on the boat!” 
Een band die
nog wel eens
ver kan
komen is
Seven Spires,
een theatrale
heavy metal-
band uit Bos-
ton met een
knappe zan-
geres die
zowel klas-
sieke zang,
grunts, scre-

ams en gewone zang indrukwek-
kend neerzet. Ook het Japanse trio
Gyze laat een flinke portie energie
en technische skills horen. Deze
melodieuze death metalband met
klassieke invloeden en twee te
gekke grunters en screa mers heeft
wel wat weg van Children Of
Bodom, en is een band om in de
gaten te houden.

Alexander Krull, de zanger van
Leaves’ Eyes staat vrolijk mee te
brullen. „Te gekke show. Ik ken die
jongens al jaren en Pat O’Brien de
gitarist is
groot fan
van mijn
andere
band
Atrocity.
Ja, deze
cruise is
fucking
amazing!
De lineup
is een
goeie mix
van
metalstij-
len, van Korpiklaani tot Meshug-
gah. Ik heb de indruk dat de men-
sen eigenlijk alle bands wel kun-
nen waarderen. Als band is het
overigens een heel speciale ervaring
om hier te mogen spelen. Tijdens
een festival heb je normaal gespro-
ken weinig tijd, er is altijd haast
en gedoe, maar hier op de boot is
er veel tijd om te socializen en te
feesten met vrienden, zoals met

dels legendarische Belly Flop Con-
test. Het zijn leden van Threshold,
Enslaved, Sirenia, Battle Beast en
Dark Tranquillity die genadeloos
die vette duik op de buik mogen
beoordelen. Een hilarisch gebeu-
ren dat voor veel lachsalvo’s
zorgt. Een ander hoogtepunt van
deze dag en waarvoor veel belang-
stelling is, is Jamming With
Waters In International Waters
waaraan vijftig muzikanten (o.a.

86

INSOMNIUM

DIABLO BLVD

corr-S.80-87_70000t.qxd_-Muster gut A  11.02.18  12:36  Seite 8



met de promotie van het meest recente album
‘E’, maar waar ik persoonlijk op hoop gebeurt:
er wordt een nummer van ‘Vertebrae’ uit 2008
gespeeld en wel „Ground”. Rond de tijd van
het verschijnen van dat album vroeg zanger
Grutle het publiek tijdens een liveshow vooraf-

handige Surinaamse Fries in de gelederen, en
daar lopen er niet veel van rond. Wat een
geweld!
Op het pooldeck is ENSLAVED vooral bezig

gaand aan dit nummer nog om geduld, omdat
het zo’n rustig nummer is. Check die gitaarsolo
van Ice Dale.! Afsluiten doet Enslaved in oude
stijl middels een lang nummer vol blastbeats. 

Ype TVS

Swww.70000tons.com

lijks kans hebben om op de boot
te komen lijkt de kans groot dat er
vanaf 2020 overgestapt wordt
naar de grootste bootklasse, zoals
de Harmony Of The Seas die 7000
headbangers kan herbergen. Maar
meneer Piller wilde dat bevestigen
noch ontkennen.

Liselotte Hegt

leden van Primal Fear, Sepultura,
Destruction, Freedom Call, Metal
Church, Gyze, Kreator en Voivod)
meedoen. Onder leiding van gita-
rist Jeff Waters (Annihilator) wor-
den twaalf covers (o.a. van Riot,
Scorpions, Black Sabbath, Judas
Priest en Slayer) gepresenteerd en
elk nummer heeft een andere
samenstelling. De ene uitvoering
klinkt beter dan de andere, of
zoals gastheer Waters het zegt:
„You will get to see how musicians
fuck up a song.” Dat laatste geldt
zeker voor de zangeres van Ambe-
rian Dawn die met haar band een
prima optreden gaf, maar niks
bakt van „The Number Of The
Beast”. Noora, zangeres van Battle
Beast, daarentegen is een ware
rockster tijdens „Hells Bells”.
Wanneer ik Derrick Green vraag
waarom hij niet meedoet met de
All Star Jam antwoordt hij: „Nee
joh, dan moet ik al die teksten ont-
houden en dat kan ik niet, haha.”
Eén van de leuke bijkomstigheden
van de opzet van deze cruise is
dat je je favoriete muzikanten
makkelijk tegen het lijf loopt. Pri-
mal Fear-drummer Francesco Jovi-
no zit voor het eerst op deze crui-

Nederlands onderonsje: Joris Nijenhuis (Leaves’
Eyes), Adrie Kloosterwaard (Sinister) en Mendel
Bij De Leij (Aborted).

Deze metalfan scoorde tijdens de
signeersessies de handtekeningen
van alle muzikanten op de boot.

se en zegt daarover: „Het is
een te gekke ervaring en de
fans zijn heel relaxed. Ze wil-
len met je op de foto, maar
daarna laten ze je met rust.
Dit in tegenstelling tot de Full
Metal Cruise van Wacken
Open Air waar ik constant
werd lastig gevallen door fans,
heel opdringerig. Op een gege-
ven moment ben ik maar in
mijn kamer gebleven omdat
het er niet leuk meer was.”

DE TOEKOMST
Tijdens de persconferentie
onthult Skipper Andy Piller
dat 70K in 2019 plaatsvindt
van 31 januari tot 4 februari
op ditzelfde schip en net zo -
als in 2017 van Fort Lauder-
dale naar Labadee (Haïti) en terug
zal varen. Door de onduidelijke
situatie op Jamaica (waar drugs-
bendes een hevige stijd voeren),
en de orkanen die in 2017 veel
gebouwen in het Caribische gebied
verwoest hebben, zijn er maar
weinig havens waar de cruisesche-
pen veilig aan kunnen leggen.

Voor ‘Round 9’ zijn de eerste
bands inmiddels al geboekt en die
zullen binnenkort worden aange-
kondigd, net als de plannen voor
de toekomst op langere termijn.
Doordat ‘survivors’ via de voor-
rangsvoorverkoop het schip al
ruim van tevoren uitverkopen, en
nieuwe geïnteresseerden nauwe-
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