
 Januar er den mørkeste vintermåneden, men med dette cruiset 

på programmet, begynner jaggu vinteren å bli en årstid man 

ser frem til. Konseptet er like enkelt som det er genialt: man 

tar et cruiseskip og stapper det fullt med 2000 fans og 40 band, 

og setter kurs mot en sydlandsk destinasjon. Om bord er det tre 

ting som gjelder: konserter, mat og drikke. Eller karaoke, poker 

og gambling, for den som foretrekker det. Eller soling, bading og 

generelt slaraffenliv på dekk. Følelsen av å ha vært med i en eller 

annen surrealistisk, fantastisk drøm er absolutt til å ta og føle på, 

og her er vår rapport fra årets cruise…

Dag 1

 Piratene i Swashbuckle drar i gang det hele i det båten noe 

forsinket siger ut fra havneområdet i Miami. Gutta spiller på den 

lille innendørsscenen, kalt Spectrum Lounge, et lokale som i bunn 

og grunn er en skam for både band og publikum. Står man lengst 

fremme blir det for så vidt en intens affære, men for alle andre blir det 

like givende som konserter på gamle Elm Street. Bandet drar imidlertid 

godt med folk, og stemningen står i taket fra første tone. (HG)

Nede i det store teateret, Chorus Line, gjør svenske Soilwork seg 

klare til dyst. Kraftig forsinket setter de i gang, og vi får servert en del 

godsaker fra skivene som kom tidlig i karrieren. Heldigvis, for det er dette 

materialet jeg klart liker best. Vokalist Björn Strid, som har gjort delvis 

Canada-mann av seg, er i slaget, og bandet gjør en god konsert. (STM) 

Den lille innendørsscenen ligger i etasjen over teateret, og her 

har tyske Atrocity rigget seg til. Publikum kjenner sin besøkstid, og 

Ludwigsburg-gjengen serverer låter som «Pandemonium», «Haunted 

By Demons» og de drar også en gammel raritet som «Fatal Step». Alex 

Krull er i god form, og selv om bandets trommis tydeligvis fortviler 

over en lokal monitormann som ikke er direkte til stede, så leverer han 

likevel en bra innsats.

Overkills rutinerte crew klarer å jobbe inn noe av den massive 

forsinkelsen, men tidsplanen for resten av kvelden er allerede en 

sannhet med kraftige modifikasjoner. All ventingen er imidlertid glemt 

i det «Come And Get It» detoneres, og bandet blåser all konkurranse av 

banen med øyeblikkelig virkning. Fytti rakker´n for et liveband dette er! 

«Wrecking Crew», «Electric Rattlesnake», «Hammerhead», «Rotten To 

The Core» – uansett om gjengen drar gamle schlägere eller nytt materiale 

så låter det like overbevisende. Bobby Ellsworth eier salen, og bandet 

dundrer av gårde som et godstog på steroider. Det er en god grunn til 

at voksne menn er fan av et band 25 år på rad! (HG)

Jeg må bare si meg enig når det gjelder Overkill. For en energi! Det 

må ganske enkelt ligge i blodet etter så mange år! 

Symphony X følger etter Overkill i teateret, og lyden er fantastisk. 

En hører klart alle instrumenter, så her må man gi lydmann all mulig 

cred. Dette er et band jeg har lyttet alt for lite på tidligere, jeg blir pent 

nødt til å  plukke frem katalogen og lytte meg igjennom skivene igjen. 

Russ Allen er i praktslag, og bandet imponerer.

Gode, gamle Raven må til pers på den lille scenen, og de serverer 

rock’n roll fra første riff. Både bandet og vi som er til stede får tre kvarter 

med  nostalgitripp fra tidlig 80-tall. Raven var jo skikkelig svære til å 

begynne med, men de forsvant liksom ut i det store intet, sammen med 

Anvil. Kanskje de skulle laget en film, de også? Konserten er absolutt 

godkjent, men Mark Gallagher har begynt å bli så ganske smårusten i 

enkelte av gitarsoloene sine. Det bekrefter kanskje at han ikke akkurat 

spiller de hver dag lenger?

Obituary stiller i litt ny drakt siden jeg så de på Wacken for noen 

år siden. De korthåra er ut, og med Terry Butler på bass synes jeg de 

ligner litt mer på seg selv fra gamle dager. Full gulvkost-banging, gi-faen-

holdning, kjør-på, dette er ekte florida-death-metal sånn det var -  og 

er! John Tardys vokal har vel aldri vært bedre, «Slowly We Rot» utgjør 

hoveddelen av settet, og en småfull Trevor Peres som etter tilstanden 

trakterer fjøla overraskende godt, gjør konserten til et av høydepunktene 

på skuta. Både band og publikum storkoser seg!

Selv om Håkon blånekter, så er Xandria et band som vil kunne stjele 

mer og mer av Nightwish-fansen i fremtiden. Når en lukker øyene høres 

det ut som Nightwish spiller nye låter. Åpner en gluggene igjen er det et 

annet band, med samme type besetting, bred fotgang, og ivrig energi 

som våre finske naboer. Jeg tror det er plass til begge! Ny vokalist er 

Dianne van Giersbergen, og hun gjør en god jobb, med tanke på at dette 

kun er den andre konserten hun gjør med bandet. (STM)

Om noe band er «fi t for purpose» som førsteløper i rekka på 

hovedscenen ute på dekk så er det Finntroll. Første dag av cruiset 

er godt i gang, folk er særdeles feststemte og det er en elektrisk 

stemning ombord på «The Majesty Of The Seas». Foran scenen er 

det to boblebasseng smekk fulle av folk som driver med landskamp 

mellom Sverige og Canada. Miami Vice er lagt godt bak oss, 

været er tropisk varmt og drikken er kald. Med «Trollhammaren» 

svinger det smittende godt ute på dekket og det er bare å nyte 

surrealismen over å være på et luksuscruise sammen med 2000 

metalheads.

Skal det først være power metal, er det som regel den 

amerikanske varianten som faller i best jord. Vicious Rumors har 

en solid diskografi  å velge fra, og i kveld er det klassikeren «Digital 

Dictator» som står i sentrum. Bortsett fra et diskant-dominert 

lydbilde, er det lite å sette fi ngeren på. Det som umiddelbart 

skiller seg ut er det mildt sagt imponerende registeret til den nye 

vokalisten Nick Holleman, som kler den tighte musikken godt. 

(BPV)

Nekrogoblikon oppe i Spectrum Lounge er bare trist. Det låter som 

et demo-band som har hatt et par øvin ger, så at har fått plass om bord på 

skuta, forstår jeg ingenting av. At de i virkeligheten har gitt ut flere skiver, 

får så være, dette er fullstendig uten mål og retning. Og for å skape blest 

om seg selv har de selvfølgelig en kar i maske på scenen. Supert.  (HG)

Med en lang dag innabords er det godt å kunne slappe av og mimre 

oppe fra utsiktsdekket med fugleperspektiv ned til Twilight Of The 

Gods, som spiller oppe på dekk. Relativt godt besøkt er det også der 

gutta kjører et sett bestående av både egne låter og covermateriale. 

Nick Barker er ute på tur med Lock Up, så bak trommene sitter Gerhard 

fra Einherjer. Med Bathorys «Blood, Fire, Death» er det god stemning 

blant band og publikum. Tøft! (BPV)

 

Dag 2

 Første konsert for meg denne dagen blir et av bandene som ble 

annonsert siste dagen før cruiset, Terrorizer. Et band jeg digget da 

«World Downfall» skiva kom i 1989. Nå er det kun Pete Sandoval 

igjen fra den tiden, men til gjengjeld spiller bandet så å si kun låter fra 

nevnte album. Innleide Lee Harrison (gitar) og Sam Molina (bass/vokal) 

gjør en ok jobb, men jeg ser at Pete sliter litt på de kjappeste partiene 

på for eksempel «Dead Shall Rise». Alt i alt blir vel konserten en «la oss  

skvise ut de siste gryna»-opplevelse…

Bonfire fremfører «Fire Works», ei av de største skivene for oss som 

hadde hockeysveis og som satte på «Champions» når det var klinestund 

på slutten av klassefestene for 25 år siden… Jeg synes de leverer et godt 

sett, gutta holder koken selv om de nærmer seg 50. Det blir litt komisk 

det hele: jeg ligger i en solseng på dekk med en mojito i solsteiken, mens 

Bonfire spiller ved siden av. Snakk om mimrestund! (STM)

Trondheims Keep Of Kalessin har krympet til trio siden sist, men i 

anledning dette cruiset har de faktisk krympet til en duo med innleid 

trommis, ettersom Vyl var forhindret å delta. Vikar Sondre Drangsland  

gjør imidlertid en svært habil innsats, og bandet leverer et godt visittkort 

med formiddagens hardtslående matinè. Jeg synes Arnt synger godt, 

og riffene sitter som de skal. (HG)

The Church of Pungent Stench, eller hva en skal kalle melke-

produktet til Martin «El Cochino» fra Pungent Stench. Han og Hollenthon-

trommisen samt vokalist Danny Vacuum (Genocide SS, The Accidents) 

spiller klassikerne fra Pungent Stenchs tidlige fase. «Extreme Deformity», 

«Klyster Boogie», «Bonesawer», «Blood, Pus And Gastric Juice» – joda, 

en blir  ung igjen når en er på en slik mimre-konsert. Jeg begynte faktisk 

å headbange igjen! (STM)

Forventningene er mildt sagt enorme når Septic Flesh skal spille i 

teateret. Med 2013-utgaven av cruiset friskt i minne er forutsetningene 

for god lyd til stede, sågar en forutsetning for miksen av orkester og 

ekstrem metal bandet har felt ned i riller. Det er fullt med folk når 

«The Vampire From Nazareth» drar i gang bøtteballetten, og dette 

fungerer bedre enn fandens oldemor i hennes glansdager; for en magisk 

stemning! Det er umulig å forholde seg nøytral, og publikum responderer 

på frontfi gur Seths minste antydning til kommando. Etter en par låter er 

livelyden godt matchet med orkestreringen fra tape og jeg med fl ere gir 

oss ende over i en kaskade av suggesjon og vellyd. (BPV)

 Ute på dekk er det duket for en solid premiere, i det The Haunted 

skal i ilden med sin nye besetning for aller første gang. Vokalist Marco 

Aro er tilbake der han hører hjemme, og med trommis Adrian Erlandsson 

også på plass igjen, smaker dette absolutt fugl. Ny gitarist i tillegg 

til gamlefar Jensen er Ola Englund, og teknisk sett leverer gutta en 

imponerende innsats, til tross for en del tekniske problemer. Jeg savner 

nok Peter Dolving bittelitt, men samtidig er det gåsehudfremkallende 

når man tenker på hvilke utfordringer Marco Aro har hatt å kjempe med 

gjennom årene, og se ham gløde som ei skjeggete sol foran folkehavet. 

Mannen slår seg selv til blods med mikrofonen i ren begeistring, og gliser 

fra øre til øre mens han leverer sinte gloser, godt backet av heftige riff. 

Welcome back, grabbar! (HG)

Det er temmelig smekkfullt når Death Angel smeller i gang på den 

minste scenen. Og du verden for et trøkk som leveres, her er det ikke 

snakk om å kaste bort et sekund! Et massivt lydbilde hvor det melodiøse 

pareres av blytunge monsterriff gir livet mening og det er bare å la seg 

rive med og fascineres av presisjonsarbeidet til de dødelige englene. 

Enda en type konsertopplevelse som vanskelig lar seg beskrive med 

ord. (BPV)

Orphaned Land, eller «Jesus-metal» som kollega Vodahl stemplet 

bandet som etter fjorårets Wacken, holder hoff inne i teateret, og 

oppmøtet vitner om at interessen er så som så. Vokalist Kobi Fahri 

labber barbeint over scenen, og ser sånn passe engasjert ut. Konseptet 

med forbrødring og verdensfred på tvers av religioner fortjener respekt, 

men musikalsk blir bandets kaotiske prog mildt sagt uinteressant. 

Oppe på dekk har det begynt å mørkne, og Gøteborgs matentusiaster 

Dark Tranquillity gjør det klart for alle at de ikke leker butikk. Bandet 

trekker så mye folk at det knapt er plass til flere på dekk, og vokalist 

Mikael Stanne er i kjempeform der de legger av gårde med «The Science 

Of Noise», «White Noise/Black Silence», «The Fatalist» og enorme «The 

Silence In Between». Kanongig!

Cripper fra Hannover trekker overraskende mye folk, så det er tydelig 

at alle tyskere om bord kjenner sin besøkstid og –plikt. Bandet spiller 

thrash med moderne tilsnitt, og at vokalist Britta Görtz har lært mye av 

Angela Gossow sier seg selv. Bandet gjør en god jobb, og jeg ser frem 

til bandets kommende album. 

For mange blir nok Fear Factory den største opplevelsen, for det er 

om mulig enda mer folk til stede enn på Dark Tranquillity, og det er en 

allsang som overgår det meste. Avslutningen med «A Therapy For Pain» 

er på grensen til sakral, og applausen fortsetter lenge etter at bandet 

har forlatt scenen. (HG)

Inne i teateret er det tid for  Carcass, og bandet byr på et visuelt 

aspekt ved hjelp av bilder av ymse art på storskjermer. For en lyd, og 

for et band! Lyden sitter som ei kule, og bandet er ganske enkelt blitt 

enda bedre siden sist. Jeg  synes rekruttene Ben Ash og Daniel Wilding 

gjør en veldig god jobb. Jeff Walker ser ut til å  kose seg, og Bill Steer har 

full kontroll. Konsertens høydare blir «Reek of Putrefaction», du snakker 

om goosebumps fra nakkehåra og ned til halerota!

Nederlandske Izegrim forfører  mang en kar inn til den lille scenen 

for å se vokalist Marloes traktere bass og growlesang i beste Arch Enemy 

stil. Jeg synes dog ikke låtene holder like god kvalitet og høyde. (STM)

Når det gjelder uoffisiell kretsrekord i antall medlemmer på en 

scene, er Haggard helt klart en kandidat til gullmedalje. Hvis man skal 

kalle dette et band, så gjør de tidvis en imponerende innsats med å 

innarbeide klassiske instrumenter i musikken, men så fort vokalist og 
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gitarist Asis Nasseri kobles inn i miksen, drukner alt under en grøt av 

fuzz og gryntevokal uansett, så jeg ser ikke helt poenget.

Med tre av fire medlemmer fra legendariske «Human» på plass, gjør 

man seg klar til gåsehud og en stemningsfull hyllest til Chuck Schuldiner. 

Death To All betyr Paul Masvidal, Steve DiGiorgio og Sean Reinert, pluss 

Max Phelps på vokal. Med andre ord, Cynic i en litt annen drakt. Med 

«Flattening Of Emotions» legges lista, men det blir raskt klart at dette 

ikke blir noen stor opplevelse. Bassen faller helt ut under «Leprosy», 

trommene er mikset altfor høyt, og bandet virker alt annet enn godt 

innøvd. «Suicide Machine» og «Crystal Mountain» smaker godt, men 

bandet må stryke flere låter siden de går over sin tilmålte tid. (HG)

 

Dag 3

 Cruiset ankommer etter hvert kysten av Mexico, og vi går i land på 

en skikkelig turistplass.  I stedet for å betale overpris for en busstur 

til noen Maya-ruiner, finner vi oss heller en lokal buss som tar oss 

inn til sentrum av Costa Maya, der vi rusler litt rundt i den søvnige byen. 

Etter hvert finner vi oss ei rolig strand der Svenn Tore faller for fristelsen 

til en skikkelig ryggmassasje. Håkon plasker rundt i havet og blender 

lokalbefolkningen med bleik trønderhud, mens Thomas finner mest 

mulig skygge og en godt avkjølt Corona. Siden «Majesty Of The Seas» 

ikke kan seile like fort som nyere skip, blir det ikke mange timene i land, 

før vi må tilbake til skipet og sette snuten mot Miami igjen.

 Vel om bord er det bare å slenge seg i solsenga, rive av seg skjorta, 

bestille en pina colada og nyte livet med Obituary live til solnedgangen 

mens den mexicanske jungelen forsvinner  i horisonten. Det ble for 

øvrig to pina coladas, før jeg etter hvert havner i baren og hører på 

Vika Kaiowas spille pianoversjoner av  klassikere av Metallica, Pantera 

osv. Morsomt å overvære! Hun klarer til og med å ødelegge den ene 

tangenten til flygelet i sin iver, så siste dagen måtte hun sitte i aulaen 

å spille på flygelet som sto der! Søk på «Vika Goes Wild» på You Tube 

og du finner mase gøy! (STM)

Oppe på den lille scenen holder skottene i Gloryhammer audiens, 

og de tar middelalderopplegget til en ny dimensjon, for å si det mildt. 

Med sveitseren Thomas Winkler i grønn rustning i front er det en smule 

vanskelig å ta gjengen på alvor, men gutta høster seriøse mengder 

med applaus og jubel, så jeg tusler heller ned i matsalen og gjør en 

solid jobb der. (HG) 

Med Orphaned Land ute på hovedscenen er det godt besøk 

og sammenliknet med forrige utgave av cruiset er det generelt 

og merkbart fl ere publikummere på konsertene i år. Med 

den interessante miksen av rock og folkemusikalske toner fra 

midtøsten, frontet av en barføtt vokalist, med kjortel som var på 

moten for omtrent 2000 år siden, gjør gjengen seg fortjent til 

en del oppmerksomhet. Bandet er visstnok foreslått nominert til 

Nobels Fredspris og man kan ane grunnen til det; musikken er 

uansett interessant nok til at mange får med seg hele konserten. 

(BPV)

Bonfire gir like mye jern på den lille scenen som de gjorde ute på 

dekk, og bandet kjører på med en del andre låter, for å skape mest 

mulig variasjon til fansen som ser begge konsertene. Claus Lessmann 

begynner absolutt å dra på årene, men mannen leverer fremdeles, og 

gutta rocker, ganske enkelt. «Bells Of Freedom», «Tony´s Roulette», 

«Give It A Try», joda Bonfire fungerer også i 2014.

Musikalsk variasjon er liksom et av stikkordene til cruiset, men 

Unearth og deres hardcore-baserte urbane toner er det ikke spesielt 

mange som er tilstede for å bivåne. Jeg kan knapt komme på en mer 

glissent besøkt konsert her, med unntak av C.O.C. på «Barge To Hell»-

cruiset. (HG)

Det er naturlig nok store forventninger før Satyricon skal spille 

ute på dekk. Uten Frost bak trommene er presset på Satyr med 

liveband mer enn stort nok. Innleid batterist fra Soilwork gjør 

det tidlig klart at han er riktig mann for anledningen og dette 

blir en særdeles fet konsertopplevelse. Med Anders Odden på 

bass og Steinar Gundersen på gitar er dette så helstøpt, så tight 

og så overbevisende at man blir tatt på senga. Med et arsenal av 

monsterlåter blir dette faktisk en maktdemonstrasjon av Satyricon. 

Det varierer fra det råeste til det mest melodiøse, og når også 

Satyr drar fram gitaren et stykke ute i settet snakker vi komplett 

suggesjon. Med «Mother North» er det med stolthet bare å slå seg 

på brystet. Helt rått! (BPV) 

Så er det Massacres tur på den lille scenen. Lokalet er så lite at det 

føles som om en er kommet backstage. Innkjøringsperioden med nye 

medlemmer ser ut til å gå mot slutten, og dagens utgave av Massacre 

virker lovende. Jeg har en mistanke om at den kommende skiva kan bli 

en av årets overraskelser. Gøy å se folk fra Obituary, Death Angel og Fear 

Factory bange sammen til «From Beyond». Gåsehud! (STM)

Med tre gigantiske skjermer drar Dark Tranquillity  oppmerk-

somheten til den fl otte teaterscenen. Den alltid smilende og karismatiske 

vokalisten Mikael Stanne gir med bandet full valuta for innløst billett 

og det er bare å la seg rive med i den audiovisuelle nytelsen. Lyden 

er god, det er god respons mellom band og publikum, det er godt å 

være på metallcruise.

Gutta i Atrocity må ilden i alt fi re ganger på cruiset, siden de også 

er backingband for Leaves´ Eyes. Oppe i Spectrum Lounge er det ikke 

akkurat stinn brakke, men de som er til stede er begeistret, og sørger 

for at Liv Kristine får god respons. Lyden er grei, og hun synger godt. (TG)

Der Swallow The Sun har lydsjekk på den minste scenen sier resten 

av bandet seg raskt fornøyd mens perfeksjonist Kai Hahto benytter seg av 

all tilmålt tid for optimal trommelyd. Dørene til bandets drømmeverden 

åpner seg fra første tone og nytelsen er enorm. Med relativt lange 

og monotone låter er det imponerende hvor fastlåst publikum faktisk 

forblir foran scenen.

Det er senkveld når Novembers Doom står for underholdningen ute 

på hovedscenen. Death/doom magi leveres med mystisk og teatralsk 

stemning. Miksen av ytterpunktene gjør publikum trollbundet og med 

suggerende forløselse er responsen til å ta og føle på.

Det er betydelig tynnere i rekkene når Terrorizer er siste band ute 

denne særdeles lange dagen. Men det påvirker ikke Pete Sandoval med 

kompani som gir oss et ekstremt kaotisk lydbilde med mange korte låter. 

Det er fascinerende i seg selv hvor mye støy tre karer kan produsere og 

med relativt mye sjø er det like fascinerende hvordan bandet klarer å 

levere varene der båten ruller fra side til side.

Som om kvelden ikke har vært lang nok er det alltid noen som aldri 

skal legge seg og da drar man på karaoke. Festen tar aldri slutt, det 

er blant annet en feiende feleversjon av «Creeping Death» og et godt 

utvalg av 80-talls slagere. Men jammen er det ikke fl est som korer med 

på «What Does The Fox Say», takk Ylvis... (BPV)

Dag 4

 At været er ustabilt i Bermuda-triangelet får vi bekreftet i det det 

bryter ut ganske frisk vind og et intenst regnvær, som gjør at alle 

konserter på dekk flyttes til teateret. Dette påvirker naturligvis både 

tidsplanen og lengden på settene bandene kan spille, men alt i alt må 

dette sies å være en god løsning. På hvilken annen festival kan man 

ty til en slik ordning? I stedet for gjørme og avlyste konserter, snakker 

vi biff og dessert i restauranten før man kan se konserten innendørs, 

mens stormen raser utenfor. Genialt! 

Jeg rekker siste halvdel av Atrocity etter frokosten. På den større 

scenen her har de også plass til å få opp et par kvinnelige fans til å 

bli med på en økt headbanging under «Satan´s Braut». Dette settet 

inneholder også mer av de gode gamle death-metal klassikerne. Absolutt 

godkjent! (STM)

Death To All fungerer langt bedre i dag, der både tekniske problemer 

uteblir, samt at man får vist mange flotte bilder fra Chuck Schuldiners 

liv og karriere på storskjermene. Stemningen blir veldig spesiell, og når 

gutta drar i gang «Lack Of Comprehension», vet jeg knapt hvor jeg skal 

gjøre av meg. Argh, så fett!  (HG)

The Church Of Pungent Stench leverer an ganske så annerledes 

setliste i dag, der flere av de gamle rølpelåtene er med. Det tar kun 

ei låt før Martin vrir av seg skjorta. Salen fylles opp mer og mer og er 

tettpakket på slutten, noe som gjør at bandet leverer ditto mer de også. 

Jeg håper de dukker opp på mange festivalplakater fremover!

Death Angel ser jeg for første gang, og de blåser faktisk bakoversveis 

på meg. De leverer på høyde med Overkill, starter med «The Ultra-

Violence» og klassikerne følger tett med «Thrashers» og «3rd Floor». 

De avslutter med en vakker versjon av Black Sabbaths «Children of the 

Sea» som en hyllest til fansen. (STM)

D.R.I. havner på alles lepper i det et av medlemmene blir etterlyst 

mange ganger på høyttaleranlegget. Er dette så legendarisk punk-thrash? 

Bandet spiller på den minste scenen, og dette er i beste fall garasjerock 

i sandkassa på lavt nivå. (BPV)

The Haunted blir på grunn av alle forandringene fl yttet fra teateret 

til den minste scenen, men gutta gjør det beste ut av situasjonen, 

og leverer faktisk nok en kjempekonsert. Marco Aro er i front så det 

holder, og sørger for at alle som er til stede forstår at dagens utgave 

av bandet mener alvor. Selv ansatte på skipet står og lurer på hva i all 

verden det er som foregår.

Finntroll  er nok en gang i kanonform i det de går amok inne i 

teateret. Frontmann Mathias styrer den kaotiske gjengen gjennom 

publikumsfavoritter som «Nattfödd», «Jaktens Tid» og ikke minst 

«Trollhammaren». Om noen av musikerne på scenen i det hele tatt 

er edru får bli en annen diskusjon, men gutta leverer uansett en fi nsk 

maktdemonstrasjon. (HG)

At det er duket for vellyd når Symphony X spiller opp levnes det 

heller ingen tvil om. Frontfi gur Russell Allen frir ustanselig til publikum, 

hvilket responderer villig. Den positive overraskelsen blir tittellåten fra 

«The Odyssey» som med all sin prakt blir fremført i sin helhet, en 24 

minutters fantastisk fi nale.

En ny runde med Septic Flesh blir siste musikalske innslag for 

meg på dette årets feiende, eller skal vi si mot slutten rullende, fl otte 

metallcruise. Med nedrykk fra stor scene med god lyd til liten scene med 

intim atmosfære er forventningene ambivalente. Men fra første tone er 

all tvil feid til side av Seth med kompani: Førsteplassen er udiskutabel. 

Det er svett, det er tight, det er brutalt og drømmelandskapene males 

presist og konsist. Alle låtene sitter som symfoniperler på snor og det er 

bare å gi seg ende over. Den siste resten av sitronen skvises helt tørr og 

det er ikke så mange som kunne gjort akkurat det. (BPV)

Selv om både Fear Factory og Freedom Call går på jobb senere på 

natta, blir det Overkill som får sette punktum for denne gang. Gutta 

byr på et sett med en del andre låter, blant annet åpner de med «Deny 

The Cross» før de kjører på med nyere stoff i «Bring Me The Night». 

«Hello From The Gutter», «Rotten To The Core» og «Wrecking Crew» 

gjør heller ikke vondt, og bandet gjør det nok en gang klart at de 

gamle er eldst. Publikumsmessig begynner det å tynnes i rekkene, 

folk er tydelig på felgen etter fi re døgn med metalparty, men det er 

likevel nok folk til stede til at arrangør Andy Piller får en solid applaus i 

det han takker for i år. (HG)

Neste års cruise går av stabelen 22-26. januar, og da blir det med 

større og nyere cruiseskip, 60 band og plass til 1000 fl ere kvinner og 

menn om bord. Og destinasjonen? Jamaica. Koffertene står klare!

www.70000tons.com

På 70.000 Tons Of Metal: 
Svenn Tore Mauseth, Thomas Grimsrud, 

Håkon Grav, Bjørn Pekka Vodahl

Noen nøkkeltall fra årets cruise:
Antall deltakere: 2051
Antall musikere og crew: 458
Skipets crew: 869
Totalt mennesker om bord: 3378
Antall land representert: 61

Neste års cruise blir med MS «Liberty Of The Seas», 
et skip som er bygget i 2007, har egen skøytebane, 
surfeanlegg og kino om bord, for å nevne noe. 

Redaksjonens høydepunkter:

Svenn Tore Mauseth:

1. Death To All

2. The Church Of Pungent Stench

3. Obituary

4. Massacre

Thomas Grimsrud:

1. Symphony X

2. Septic Flesh

3. Death Angel

4. Soilwork

Bjørn Pekka Vodahl:

1. Septic Flesh

2. Satyricon

3. Death Angel

4. Swallow The Sun

Håkon Grav:

1. Overkill

2. Carcass

3. Death To All

4. Dark Tranquillity
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DEATH TO ALL LEAVES´  EYES MASSACRE

OBITUARY

DEATH ANGEL D.R.I.

SATYRICON ATROCITY FINNTROLL DARK TRANQUILLITY Arrangør Andy Piller sammen med Overkill IZEGRIM




