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om å ha publikum i sin hule hånd fra start til mål.

Så er det våre venner i Sirenia sin tur. I 

et temmelig tomt Alahambra Theatre inntar 

Morten Veland og bandet podiet. Med en 

strøken frøken i front åpner settet bra.  Merkelig 

nok stiller også Sirenia uten bassist live, og i 

tillegg peiser de på med backingtracks, slik at 

vokalisten til tider blir arbeidsledig. Men hun 

poserer bra og leverer en solid innsats, selv 

om stemmen hennes er en tanke begrenset. 

Idet de tar fatt på tidlige klassikere er savnet 

av Henriette Bordevik betydelig. «My Mind´s 

Eye» blir høydepunktet for mitt vedkommende.

Metal Church blir en kul opplevelse, men 

jeg må innrømme jeg blir litt skuffet med tanke 

på låtene de har plukket ut.  Bandet gir uansett 

full pedal og redder seg i land på respektabelt 

vis. Mike Howes vokal blir slitsom i lengden. 

Høydepunktet blir uten tvil den gromme 

klassikeren «Watch The Children Pray». Den 

fungerer som ei kule. 

Threshold gjør sitt beste i et mer eller 

mindre tomt lokale. Uansett respons eller 

sceneopptreden, rent teknisk er de et 

djevelsk bra band. I utgangspunktet passer 

de kanskje ikke helt inn i dette selskapet, 

men for undertegnede blir konserten deres 

en befriende musikalsk stund med utsøkte 

prestasjoner. Feststemte 

mennesker og seriøs progressiv metal går vel 

ikke helt hånd i hånd. 

Evergrey trenger definitivt ingen vifter 

for å få håret til å blafre i vinden, det fikser 

naturkreftene helt fint selv. Vinden blir tidvis 

ødeleggende for opptredenen til svenskene. 

Gutta jobber hardt, men det meste av 

nødvendige detaljer i lyden blåser til havs. Ikke 

minst vokalen og koringene lider under dette. 

Låtvalget er jeg heller ikke videre imponert 

over. «Broken Wings» blir settets vinner. På 

tampen av gigen annonserer de selv at de har 

spart godbitene til konsert nummer to.

Sonata Arctica får sin første spilletid i 

storsalen. Lyden er god, ikke minst er Toni 

Kakkos vokal klar og tydelig. Kakko jobber 

konstant og gjør sitt beste for å få stemningen 

opp i det halvfulle lokalet. Medlemmene 

virker å være litt ukonsentrerte, og det preger 

energien i arbeidet deres. Kult sceneoppsett 

forresten.

Cannibal Corpse er alltid en konsertvinner 

som preges av høyt tempo og intens respons 

fra publikum. Selv om ikke arenaen på skipets 

toppdekk er tettpakket med headbangere, så 

er det bra med liv i gjengen foran og rundt 

scenen.  Også denne konserten får tidvis juling 

av uregjerlig vind. (SØ)

Sepultura blåser bakoversveis på publikum 

inne i den store salen. Bandet serverer for det 

meste nytt stoff i kveld, men med «Inner 

Self» litt ute i settet kommer crowdsurfingen 

i gang, og det blir plutselig skummelt å være 

fotograf fremme ved scenen. Jeg savner fortsatt 

to gitarister, selv om Andreas Kisser er en 

elitegitarist. (STM)

Gode, gamle Sinister har også fått lov 

å bli med på cruiset i år. Med lyden av 

torturkjettingene fra helvete drar de oss inn i 

sin grymme 90-talls death metal-verden. Jeg 

koser meg de tre kvarterene konserten varer. 

Gøy å se på headbangingen til den langhårete 

gitaristen, håret er så langt at det sveiper 

gulvet. Fortsatt har lydfolkene problemer med 

lyden, en ekkel feedback kommer frem hver 

gang en tone blir holdt for lenge.. 

Av Benighted får vi grisehyl-metal i 

grindland, med låter også mye av publikummet 

kan tekstene til. Her har jeg tydeligvis gått glipp 

av noe. Tankene går til band som We Butter 

The Bread With Butter, dog uten de rolige 

melodiøse partiene. At vokalisten makter å 

hyle som en stukken gris gjennom så mange 

låter står det respekt av. (STM)

Man kan si hva man vil om Sabaton, men 

ingen kan ta fra dem deres enestående evne til 

å skape liv i publikum. At de fengende låtene 

lett setter fyr i en feststemt gjeng er en ting, 

men hele konseptet innbyr til engasjement. 

Bandet har så mye erfaring i ryggsekkene sine 

at selvtilliten deres blir vanskelig å skjule. Også 

denne kvelden må jeg gi innsatsen deres full 

score. Bandet stiller for øvrig uten noe særlig 

scenedekor. At svenskene trekker et fullsatt 

pooldeck er ikke overraskende, men at de 

lokker frem regn var jeg ikke forberedt på. 

Det skremmer dog ikke de mange fremmøtte 

som tydelig sett pris på det de hører. Men at 

enkelte publikummere kastet flasker på gutta 

faller naturligvis ikke i god jord. (SØ)

Speed Metal-veteranene Exciter var ganske 

så store og lovende for mange år siden, men de 

er ikke akkurat blitt mer teknisk avanserte med 

årene. Det er greit oppmøte blant publikum, 

men det blir som med Raven på en tidligere 

utgave av cruiset: de fleste her kjenner ikke 

klassikerne og bare står rett opp og ned og 

nyter pilsen mer enn musikken. Det er godt 

at også gamlekara får reist litt og ha det gøy, 

men fra nå av foretrekkes Exciter definitivt kun 

på vinyl. (STM)

I og med at jeg skal jobbe med Samael 

etterpå, får jeg med meg konserten til Dark 

Tranquillity i forkant. Det begynner å bli sent, 

men det er fremdeles godt med folk til stede 

oppe på dekk, og svenskene kan dette med å 

levere varene. Mikael Stanne & co er heltente 

i kveld, og selv med gitarist Niklas Sundins 

fravær og i alt tre nye medlemmer, sparker 

gjengen godt fra seg. Absolutt et av cruisets 

høydepunkt dette. (HG)

Dag 3

 Skipet har ankret opp på Turks And Caicos, 

en av det britiske imperiets mange 

øystater. Erfarne cruisegjester har vært 

her før, og det er en øystat som er fullstendig 

avhengig av turisme for å få det til å gå rundt. 

Dagen benyttes av de fleste til slaraffenliv på 

stranda, men det er også mulighet til diverse 

utflukter. Selv tar jeg med familien på en båttur 

der også Enslaved-gutta har meldt seg på, og 

det blir både snorkling samt nærkontakt med 

rokker. Turguidene passer på at ingen blir 

stukket av halene, og det hele er en lettere 

småbisarr opplevelse. Med Enslaveds Cato som 

uoffisiell kommentator blir det uansett en svært 

underholdende affære. Vel tilbake i Grand Turk, 

eller Cockburn Town som hovedstaden også 

kalles, blir det tid til noen frosne jorbærdrinker 

og litt shopping, før man lettere solbrent tusler 

inn på skipet igjen. Utpå ettermiddagen kastes 

det loss igjen, og cruisets andre del er raskt i 

gang med nye konserter. (HG)

Exodus er første band ut for meg etter 
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arena, «Studio B», en ishall. Etter en halvtime 

med lydsjekk og diverse tekniske utfordringer 

blir tålmodigheten satt på seriøs prøve. 

Lydsjekk bør ikke foregå på denne måten i 

dette selskapet - tekniske utfordringer derimot 

er vanskelige å forutse. En artig intro fjerner 

tydelig det meste av irritasjonen blant folk, 

og jubelen stiger da bandet entrer scenen. 

Dessverre er lyden litt ullen i starten. Et band 

som spiller med så stor selvtillit og poserer som 

disse gutta påvirker fansen positivt, uansett. 

Dermed blir dynamikken mellom folk og 

musikere enestående. (SØ)

Swallow The Sun - mitt første møte med 

dette katatonske orkesteret blir en positiv 

affære. Her får en elementer fra landskapet 

til Anathema, My Dying Bride, Katatonia 

og Paradise Lost. I tillegg til den normale 

besetningen har de med flere vokalister, pluss 

ytterligere fire musikere på strykere. Dette blir en 

gledelig kosestund. Enkelte av låtene har faktisk 

også en doomy Nick Cave-aktig vibb. (STM)

Jeg gleder meg til å se Rhapsody igjen, 

med både Fabio Leone og Luca Turilli på samme 

scene. Dette er en del av promostuntet rundt 

markeringen av 20-års jubileet for utgivelsen 

av «Symphony Of Enchanted Lands». Bandet 

oser av energi den knappe timen de har til 

rådighet. Turilli ser ut som en fjøsnisse på 

scenen, der han spretter ukontrollert rundt 

med gitaren vel plassert under brystkassen. 

Fascinerende. Fabio varter opp med flotte 

vokalprestasjoner, men han har ikke blitt bedre 

i engelsk siden sist. Men han imponerer når 

han vrenger lungene til Andrea Bocellis «Time 

To Say Goodbye». (SØ)

Forsinkelser og tull med det tekniske gjør 

også at Enslaved blir noe forsinket med 

settet sitt. Med innkjøring av lyd under første 

låten begynner ting å sette seg etter hvert, 

og det begynner å låte bedre og bedre. Jeg 

ser at gutta sliter med å få hverandres lyd i 

monitorene i starten. Vi får servert en del nye 

låter og etter hvert kommer også klassikerne, 

dog ikke så mange eldre låter som jeg hadde 

ønsket meg. Gutta er proffe, ekstremt tighte og 

teknisk gode, noe som absolutt kreves av det 

proglandskapet de nå har gått inn i. Det er ikke 

for mye «bærturprog», men mer den fengende 

suggererende varianten jeg selv bare liker mer 

og mer av. Absolutt en godkjent konsert. (STM)

Kreator blir også noe forsinket, men når 

de endelig setter i gang svinger det godt av 

gjengen. De er rutinerte nok til å hanskes med 

det meste av tekniske problemer, og man ser 

at gjengen har turnert mye de siste årene. Nye 

låter blandes uproblematisk med eldre stoff, 

og selv om de på egne konserter i Europa byr 

på et vanvittig sceneshow, fungerer også en 

helt nedstrippet variant som dette utmerket. 

«Phantom Antichrist», «Hail To The Hordes», 

«Enemy Of God», «Satan Is Real», «People Of 

The Lie», «Phobia», «From Flood Into Fire» - 

man kan jo ikke feile med slike låter. (HG)

Diablo Blvd. byr opp til dans på den minste 

scenen. De gjør et solid stykke arbeid og byr 

på seg selv. Imponerende vil jeg si, da det 

knapt er folk til stede. Stemningen blant de få 

fremmøtte er derimot god. Musikken som er 

en salig blanding av Danzig, Volbeat og RATM 

fungerer tidvis svært bra, spesielt mot slutten. 

Kataklysm har mye fet musikk å by på, bare 

så synd at så få mennesker får det med seg 

denne kvelden. Bandet er i storform og spiller 

tight som bare faen. Kvartetten gir sykt mye 

av seg selv denne kvelden og den gode lyden 

rammer det hele inn på et særs nyttig vis. Sinte, 

ja det er de, men du verden så gode de er. (SØ)

Dag 2

 For muntre morgenfugler blir Masterplan fin 

musikk til frokosten. Ikke skjønner jeg 

logikken med å kjøre et så viktig band på 

scenen klokken ti om morgenen. Uansett, gutta 

åpner med gromlåten «Spirit Never Dies» fra 

debutalbumet, og fortsetter deretter med en 

annen godbit, nemlig «Enlighten Me». Den 

nye vokalisten er definitivt ingen Jørn Lande, 

hverken stemmemessig eller som entertainer, 

men jeg må si han gjør en solid jobb. Selv 

om de er første band ut i sol og lett bris på 

toppdekket, kommer det bra med folk på 

konserten. (SØ)

Etter Masterplan går jeg ned og får med 

meg Necrophobic, en «glemt» svensk black 

death metal perle. Gutta trykker rått på 

gasspedalen fra første låt, og de har mye 

snop å by på. Jeg liker spesielt godt de åpne 

enstrengs høvleriffene som lager atmosfære 

i salen. Mørket kryper seg inn og en lurer på 

om dette blir cruisets lille sorte messe eller ei. 

Benidiction holder sin første konsert på 

soldekket, og det blir en minneverdig seanse. 

At britisk death metal av den eldre sorten er 

funksjonell i en sådan setting er det ikke tvil 

om. Bandet låter imponerende tight, lyden er 

god og publikum er med på notene helt fra 

starten. (SØ)

Hva er vel et metalcruise uten et Trønder-

band? Triosphere er på plass for andre gang, 

og etter gårsdagens kansellering er man spent 

på om Idas stemme holder. Hun stiller i alle 

fall på scenen i dag, og det starter så bra. 

Men stemmen begynner å sprekke i låt to, 

så de fortsetter konserten instrumentalt, noe 

som faktisk fungerer bra. Nå hører vi hvorfor 

Marcus Silver betegnes som en norsk utgave 

av Yngwie Malmsteen. Ida er en dyktig bassist, 

og resten av orkesteret er også tight og godt 

samspilt. (STM)

Gyze fra Japan er et nytt bekjentskap for 

meg. Death metal kaller trioen stilen sin, jeg vil 

vel heller kalle det for folk/power metal med 

growlende vokal. Melodilinjene går i Blind 

Guardians landskap iblandet en Sabatonsk 

allsang-komp-greie. Vel, jeg blir ikke blåst 

bakover av denne nye «revolusjonerende» 

japanske kometen. Joda, dyktige musikere, men 

jeg har jo hørt alt dette fra før. En blir ikke en 

original bare ved å bare røre sammen en haug 

gamle gode oppskrifter. De får med seg applaus, 

jubel og allsang. Men dette er en konsert jeg 

ikke kommer til å huske lenge. (STM)

Moroklumpene i Alestorm skuffer ikke 

denne tidlige formiddagen heller. Her blir 

det fest og moro fra start til mål.  Smarte 

som de er så kjører de tidlig på med 

festvinneren «Hangover». Den appellerer 

uten tvil til folks tvilsomme form etter nattens 

herjinger. Da de fyrer i gang «Mexico», «The 

Sunk’n Norwegian» og med budskapet - «we 

are here to drink your beer» tar det helt av.  

«Captain Morgan’s Revenge» setter et verdig 

punktum på en hårreisende kul konsert.  Snakk 

Dag 1 

 Nok en gang er det på tide å kaste loss 

fra Fort Lauderdale i retning Karibien, og 

det er et overraskende «kjølig» Florida 

som sender det mektige «Independence Of 

The Seas» til sjøs, lastet med 62 band med 

tilhørende mannskap. 1300 ansatte på skipet 

og 3000 fans. Legg til noen salige mengder 

med fantastisk mat og mer eller mindre 

alkoholholdig fluidum, og det er intet annet enn 

et teknisk mirakel at de 154 tonnene med stål i 

det hele tatt holder seg flytende. Som vanlig – 

dette er ikke en komplett gjennomgang av alle 

124 konsertene om bord, men et forsøk på en 

så grundig situasjonsrapport som mulig. (HG)

Årets store happening for cruise-entusiaster 

anses av mange å være 70 000 Of Metal, 

som også i år fant sted på gigantskipet 

Independence of the Seas. Grand Turk var valgt 

ut som turens destinasjon, noe som viste seg 

å være et utsøkt valg. Som «debutant» må 

jeg få berømme dette svære arrangementet 

for et veletablert og effektivt system som 

gjorde det meste av opplevelsen knirkefri. 

Vel, foruten det tungvinte systemet som var 

knyttet til kjøp av merchandise. Det var av det 

komplekse slaget. Aktivitetstilbudet om bord 

viste seg som overveldende. Det som falt best 

i smak hos Screams to utsendte var aktiviteter 

som soling, sove lenge og selvfølgelig lytte til 

musikk. Siden vi også er av det sporty slaget 

så meldte vi oss på organisert snorkling. 

Selvfølgelig av den dristige varianten og for 

anledningen med medlemmer fra Aborted og 

Exhumed på plass.  Av de 62 bandene som 

prydet plakaten inneholdt ikke årets line-up 

de mest eksotiske navnene. Flere band har 

tidligere hatt spilleoppdrag på cruiset. Samtlige 

leverte to konserter hver på ulike scener i løpet 

av turen. Norge var for øvrig representert med 

Triosphere, Sirenia og Enslaved.  Førstnevnte 

måtte endre på mye grunnet at Ida ble 

syk. (SØ)

Første band ut åpningsdagen er Primal 

Fear, og med en særs opplagt Ralf Scheepers 

på vokal viser tyskerne solide takter.  Med god 

lyd på innerlommen leverer de solide versjoner 

av «In Metal We Trust» og «Angels Of Mercy». 

Primalskrikene sitter som de skal, men det blir 

litt mange av dem i løpet av de 45 minuttene. 

De to gitaristene shower bra, og den godeste 

Mat Sinner synger krystallklare harmonier. (SØ)

Destruction blir over en halvtime forsinket 

på scenen, og en frustrert Schmier forteller 

senere at problemene stod i kø for gutta denne 

kvelden. Først ble deres tilviste gitartekniker 

flyttet til en annen scene, og der stod de med 

en gitarforsterker som ikke fungerte. En ny amp 

kom på plass, men heller ikke denne ville være 

med på leken. Til slutt får de fikset det tekniske, 

og stuper ut i det uten å ha fått sjekket lyden 

på forhånd. Med null monitorlyd er de likevel 

proffe nok til å lire av seg et skikkelig bråkete 

sett, og folk kvitterer for innsatsen med solid 

jubel.  (HG)

Triosphere må avlyse konserten i dag 

grunnet sykdom. Idas stemme spiller overhodet 

ikke på lag, og dermed får de ny spilletid dagen 

etter.

Parallelt på scenen i den lille klubben 

«Pyramid Lounge» gir Exhumed jernet med sin 

knallharde miks av death metal og grindcore. 

Ikke helt min greie, men de spiller fletta av 

mange av kollegene sine. Publikum er med 

på notene helt fra starten, lyden er eminent, 

spesielt i trommene.  En ting er uansett sikkert, 

«Open The Abscess» er en kongelåt live. 

For mitt vedkommende er konserten 

med Leaves Eyes ekstra spennende, mest 

fordi det blir mitt første møte live med den 

nye vokalisten, Elina Siirala. Etter Liv Kristine 

ble byttet ut har mange har bandet måttet 

tåle mye surmaget kritikk. Bandet åpner settet 

med en folkloristisk affære i skipets storsal, 

«Alahambra Theatre». Til avmålt respons lirer 

de seg gjennom en for meg ukjent låt. Den nye 

frontkvinnen byr ikke på den store karismaen, 

men hun gjør seg heller ikke bort. Seansen 

mangler likevel nerve og intensitet. Kuttet 

«Across The Sea» blir derimot tatt godt imot, og 

etterhvert som tiden går kommer det flere folk 

til i salen. Alexander Krull ruver fremdeles på 

scenen og bistår Elina det beste han kan. Ikke 

bare på vokal, men også som moralsk støtte.  

Konserten til Swallow The Sun blir en av 

cruisets beste. Bandet er svært heldige med 

lyden og det får frem nyansene i musikken. 

Selv om showet til tider fremstår som en 

tanke introvert, kommuniserer de så bra 

med publikum at det blir underholdende. 

Kult med strykere på scenen, men de 

lengste instrumentale partiene blir i overkant 

ensformige, uten at det gjør den store skaden.  

Det stappfulle lokalet gir full respons på hva 

bandet foretar seg, og «The Shrouded Divine» 

blir for meg konsertens høydepunkt.

Mitt første livemøte med Insomnium blir 

en svett og heftig affære i båtens nest største 
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en dag i sola. Det er ganske absurd å sitte i 

solsenga med en pina colada og se Exodus 

spille live. Jepp, dette kan kun bare skje på en 

festival som dette. Det er klassikere som står på 

programmet i dag, og jeg ser kollega Stig digge 

rått, der han står og gynger til «Piranha» ... 

Etter en tre-retters luksusmiddag er  

Korpiklaani neste ut. Et av de mer visuelt 

markante medlemmene mangler, jeg trodde 

han var den viktigste av dem? De leverer 

uansett sin humpametal med diverse andre 

etniske innslag, og folk er med på notene. 

Meshuggah leverer varene på dekk, eller 

skal jeg si Pantera? Svenskene begynner å bli 

mer Pantera enn det de var selv nå. Jeg har 

aldri fått helt tak på hvorfor dette bandet er 

blitt så svært, men jeg erindrer at utgaven jeg 

så i et kjellerlokale i Trondheim i 1990 var langt 

bedre enn dagens utgave. Akkurat det er jeg 

sikkert ganske alene om å mene, og publikums 

respons er ikke til å ta feil av – dette bandet har 

masse fans. (STM)

Konsert nummer to for Masterplan blir 

lydmessig en mer stabil affære. Settet er 

temmelig likt det forrige, de nyere låtene virker 

fremmede for flere enn meg.  

Mitt første møte med amerikanske Seven 

Spires blir ganske så positivt, selv om scenen 

i det intime lokalet i Pyramid Lounge ikke er 

særlig egnet til konserter hvis man har lyst til 

å se hva som skjer på scenen. Jeg får ikke sett 

et eneste glimt av sangerinnen med den særs 

kraftige og uttrykksfulle stemmen. Lokalet er 

bra fylt opp for anledningen, og stemningen er 

god. Låten «Stay» blir det førti minutter lange 

settets høydepunkt. For øvrig en låt med masse 

energi og ulike vokalvarianter. Bandet får 

overveldende god respons på sine kompakte 

symfoniske metal. (SØ)

For meg slutter kvelden med Cannibal 

Corpse på teaterscenen, og jeg finner meg en 

god plass på galleriet i etasjen over.  Her er 

lyden mye bedre enn nede på gulvet. Gutta 

kjører bevisst med blodrødt lys under hele 

showet, og ikke noe fiksfakseri. Nakkerotoren 

til Corpsegrinder starter, og showet er i gang. 

Vi får levert mest av de mer tyngre og «seige» 

låtene enn normalt fra gjengen her, og i kveld 

har jeg ikke noe imot det. Det blir en time med 

god, klassisk Cannibal Corpse. (STM)

Da undertegnede tidligere på kvelden 

snakket med Triosphere, virket vokalist/

bassist Ida i bedre form, og uansett i hvilken 

helsetilstand hun ville være i senere på natten, 

skulle de uansett gjennomføre konserten. Slik 

jeg forstod det i etterkant fikk de bistand av 

Noora fra Battle Beast på vokal. (SØ)

Dag 4

 Exciter klokka 10 på morgenen blir som 

forventet ikke den helt store opplevelsen. 

John Ricci er en evig sliter, og han har stort 

sett godt humør. Og med den originale trioen 

samlet har bandet fått et aldri så lite oppsving 

i interessen rundt sitt virke igjen. Men det 

låter ikke spesielt pent i dag, og bandet virker 

unektelig litt malplassert. Men samtidig er det 

overraskende mange på plass, og det er mange 

musikerkolleger som står og digger, deriblant 

Destruction-karene, som ser ut til å storkose 

seg. (HG)

Undertegnede føler kroppen fortjener 

litt massasje, og jeg går til toppdekket over 

treningssenteret på båten, der de har rigget 

til egen spa-salong. Jeg bestiller meg en 

halvannen time med elte og kna-kos for 

musklene. Man føler seg som født på ny 

etterpå, men pass på - som resten av det en 

kjøper om bord legges det automatisk til 18% 

driks her også, og i tillegg ønskes det enda 

mer tips samt at jeg bør selvfølgelig ha masse 

forskjellige rynkekremer og en startpakke på 

slankekost til flere hundre dollar. Her gjelder 

det å ha tunga rett i munnen! (STM)

Destruction  er i solid form denne 

morgenen, men så virker da også frontmann 

Schmier å bestandig være i godt humør. Gutta 

trekker godt med folk, og det hersker god 

stemning på dekk. (SØ)

Et av cruisets publikumsmessige høyde-

punkt, er den årlige mageplaskkonkurransen. 

Ja, det er akkurat så kunstnerisk som det høres 

ut, men det er stinn brakke så lenge moroa 

pågår. Og med folk fra blant annet Enslaved, 

Sepultura, Dark Tranquillity og Threshold 

i dommerpanelet, er det ingen tvil om at 

dette er en publikumssuksess. Igjen sørger 

Enslaved-Cato for maks underholdning med 

sine kommentarer underveis, jobben som 

konferansier bør helt klart gå i arv til denne 

mannen neste år. (HG) 

Leaves Eyes kjører sitt siste sett på toppen 

av båten og kommer relativt greit ut av 

den jobben. Den nye sangerinnen fremstår 

fremdeles uten karisma, men hun synger 

greit.  Lyden er faktisk god og Alex gjør en 

iherdig jobb med å få publikum med på notene. 

Settet inneholder mange av de samme låtene 

som på første opptreden. De mest folkloristiske 

kuttene faller også denne formiddagen best i 

smak blant de få fremmøtte.

Seven Kingdoms fra Florida skuffer stort, 

de er dessverre ikke så gode live som de er 

på skive. Lyden ødelegger dog en del denne 

formiddagen, mye på grunn av at bassen er 

totalt borte. De nyere låtene fungerer heller 

ikke optimalt, det gjør dog det eldre materialet.

Frontkvinne Sabrina er iført svære hamburger-

tøf ler der hun vrikket halvhjertet på 

stumpen til dårlig respons. Der og da brister 

forventningene. Hun har ikke den største 

stemmen, men en signifikant klang som gjør 

at den er grei å høre på. På scenen fremstår 

imidlertid bandet som klønete, spesielt 

gitaristen med den røde toppluen. (SØ)

Et annet årlig høydepunkt er den såkalte 

«Jamming with Jeff Waters in international 

waters». Rett og slett en all-star jam der 

flere av musikerne ombord settes sammen til 

midlertidige band for å spille coverlåter. Jeff 

Waters fungerer som konferansier, og deltar 

også litt underveis. Så da er det bare å sette seg 

ned og la seg underholde av folk fra Sabaton, 

Kreator, Enslaved, Destruction og så videre, som 

drar alt fra Metallica til Scorpions og Van Halen-

låter. Også her er det stinn brakke i det største 

teateret, noe som taler for hvor mye dette 

arrangementet settes pris på av fansen. (HG)

Benighted viser for alvor muskler selv om 

salen de spiller i nesten er tom for mennesker. 

Bra levert, god lyd. Bandet spiller tight som 

bare det! (SØ)

Revenge fra Columbia er neste gjeng ut 

på den lille klubbscenen. Nok et retro-thrash 
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band, som er ganske så kult. Jeg får litt gammel 

Sodom-feeling når de setter i gang. Gutta er 

fortsatt korthåret som også Sodom var den på 

første EP-en sin, og «gi faen»- energien er der. 

De ønsker å levere tøff røff hardspikka speed 

thrash metal, og det får vi. Ganske så kult. (STM)

In Mourning blir et av cruisets høydepunkt, 

uten tvil. Selv på den minste scenen får de det 

til å fungere maksimalt. Med strøken lyd og et 

dedikert publikum blir denne gigen vellykket 

på alle måter. Bandets blanding av introverte 

sekvenser og mer ekstroverte partier skaper fine 

kontraster i musikken, som i utgangspunktet 

ikke er lett å få foten på. (SØ)

Enslaved skal rocke bassengdekket på 

utendørsscenen, og det gjør de med et litt annet 

sett enn på den første konserten. Ivar har tatt 

med seg vikingdrakt til akten, resten av gjengen 

stiller i vanlig antrekk. Kun en ny låt får vi denne 

gangen, resten blir snadder fra backkatalogen. 

Et mye bedre sett en det første vi fikk servert, 

ifølge min meget subjektive musikksmak. (STM) 

Vi må droppe desserten etter kveldens 

middag for å rekke Voivod. Og for et pansersett 

vi får levert av gjengen! Utrolig godt humør har 

de også, og det smitter på publikum. Vi får et 

best-of gjenhør gjennom hele katalogen deres, 

de avslutter med «Voi Vod» og en coverlåt.

Når jeg kommer til ishallen for å se Samael 

møter jeg manager-Håkon som tar meg med 

backstage slik at jeg får håndhilse på alle gutta 

i bandet. Noen fordeler må man jo som kompis 

ha ... Konserten er bare fantastisk. Jeg har vært 

blodfan av bandet siden demodagene, og jeg 

liker både det gamle og det nye like godt. Jeg 

føler dog at jeg savner de dansbare låtene fra 

«Reign Of Light»-epoken. Gutta storkoser seg og 

det gjør også publikum. I kveld fremfører de en 

del eldre materiale i tillegg, deriblant flere låter 

fra «Ceremony Of Opposites». (STM) 

Sabaton, Kreator og Alestorm avslutter i 

kjapp rekkefølge årets cruise, og idet mandagen 

er der ligger skipet til kai i Fort Lauderdale igjen. 

Tiden går fort ombord, og idet en sliten gjeng 

rockere får i seg mer eller mindre store mengder 

frokost, mens andre igjen stønner oppgitt over 

kredittkortregningen etter fire dagers cruise, er 

det like mye en kollektiv følelse av at «godt 

at det kun er et år igjen til neste gang». Det 

koster helt klart noen kroner å være med på 

denne turen, men jeg har inntrykk av at mange 

sparer gjennom hele året til nettopp dette, og 

det er en veldig spesiell festivalopplevelse. 

Årets cruise hadde både stekende sol og en 

del regnbyger å by på, men det som er så fint 

er at hvis værgudene ikke spiller på lag, kan 

man søke tilflukt innendørs og spise middag, 

for deretter å rusle til en av innendørsscenene 

og se en annen konsert i stedet. Neste års tur 

går til Labadee på Haiti, og de første bandene 

kommer til å bli annonsert i løpet av våren, 

melder arrangøren. (HG)
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Jeff Waters i aksjon...All-star jam...

Null sikt, men gode konserter på klubbscenen... EXODUS
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Svenn Tore med Samael...

Necrophobic signing session
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