
zullen progliefhebbers zichzelf een groter 
plezier doen met een van de voorgaande 
albums The Akallabeth (2009) of Tales Of 
Love And Blood (2013), want al voelen 
op Third Warning de Pete Trewawas- en 
Steve Rothery-loopjes getrouw aan, de 
melodieën tonen een schrijnend gebrek 
aan creativiteit. Chelsea Monday, Emerald 
Lies, She Chameleon, Fugazi, Cinderella 
Search; vrijwel onverbloemd passeren 
overbekende akkoordenschema’s de revue. 
En van een artiest van Manzini’s kaliber 
mag meer eigenheid worden verwacht. Wie 
deze kritiek rigide vindt, staat het vrij om 
dit jatwerk in de armen te sluiten, doch 
laat gezegd zijn dat de voorgaande platen 
vindingrijker waren. Bovendien klonken die 
ruimtelijk en fris en werd op veel tracks de 
leadzang verzorgd door Damian Wilson, de 
Threshold-voorman die elke song karakter 
geeft. Die rol is inmiddels vergeven aan 
The Forty Days-zanger Giancarlo Padula, 
wiens stem onverstaanbaar is, soms zelfs 
vals, en bij de geleidelijkste toonovergang 
al overslaat. Het lijkt erop dat getracht is dit 
probleem op te lossen door de zangpartijen 
sterk te laten echoën en de baslagen naar 
voren te mixen. Hierdoor zijn Manzini’s 
keyboardpartijen echter van hun glans 
ontdaan. Zoals gezegd, de instrumentale 
nummers zijn het mooist.

Pieter Barth

ARION
Vultures Die Alone
(AFM)
#powermetal #gothic #progressive

Finland heeft in het verleden vaker vriend 
en vijand verbaasd door metalbands naar 
het Songfestival te sturen. Deze groep van 
jonge Finnen raakte dan wel niet op het 
grote Europese bal maar kreeg toch de 
nodige naamsbekendheid. Op hun vorig 
album deden ze nog een beroep op Elize 
Ryd van Amaranthe; deze keer mogen 
Noora Louhimo in Bloodline en de nieuwste 
moderne popmetalsensatie Cyan Kicks 
de honneurs waarnemen. Als resultaat 
krijg je een zeer gevarieerd album waarop 
speedmetal, melodieuze powermetal en 
gothic metal elkaar moeiteloos aanvullen. 
Zanger Lassi Vääränen wisselt de agressieve 
partijen af met afgeborstelde ballads, 
terwijl de wervelende solo’s op gitaar 
en synthesizers je om de oren vliegen. 
Orkestrale arrangementen, zware gitaarriffs 
en tegendraadse ritmes worden gecounterd 
door atmosferische en folky passages, terwijl 
ook de achtergrondvocalen zeer harmonieus 
klinken. In de gothic powerballad In The 
Name Of Love komt even Evanescence in het 
vizier, terwijl het grotendeels instrumentale 
Where The Ocean Greet The Sky dan weer 
behoorlijk progressief uit de boxen knalt. 
Kortom, met dit derde album combineert 
Arion op uitstekende manier technische 
vaardigheden met sterke composities.

Claude Bosschem

THE ARISTOCRATS
FREEZE! Live In Europe
(BOING!)
#vijfsterrensound #klasbaktrio #virtuoos

Opgenomen op verschillende locaties in 
Spanje in februari 2020 laat dit nieuwe live-
album het trio horen voordat de algemene 
lockdown de stekker uit het live-gebeuren 
trok. De groep klinkt als een geoliede 
machine die op dat moment van de tournee 
reeds een kleine honderd concerten had 
afgewerkt. Van de zes nummers die hier 
worden aangeboden, komen er maar liefst 
vijf van het op dat moment meest recente 
studioalbum You Know What…? Het zesde 
is een ultralange versie van Get It Like That 
van het debuut (18’54” ipv 7’46”). Wat 
vanaf de eerste noten meteen opvalt, is 
de uitstekende geluidskwaliteit van deze 
opname waarin de loodzware bas van Bryan 
Beller als solide ruggengraat fungeert. Een 
nummer als D Grade F*ck Move Jam is even 
effectief als zo’n loodzware betonnen bal 
aan een hijskraan voor het met de grond 
gelijk maken van onroerend goed. Play 
loud! Spanish Eddie illustreert de grote 
dosis humor in combinatie met uitmuntend 
vakmanschap. Hier speelt Guthrie Govan 
even toreador met zijn gitaar en laat hij 
21e-eeuwse flamenco door de zaal schallen. 
Bij When We All Come Together wanen we 
ons in een aflevering van Bonanza waarin 
alle cowboys zich vlug uit de voeten maken 
voor… Brokeback Mountain. Tijdens de 
tournee overleed Neil Peart; elke avond 
integreerde drummer Marco Minnemann 
een drumsolo in het nummer Get It Like 
That als eerbetoon aan het adres van deze 
te vroeg overleden Rush-icoon. Voordien 
toverde Govan allerhande klanken uit 
z’n gitaar zoals alleen hij dit kan. Pluim 
voor het publiek dat met respect voor de 
muzikanten met de volle aandacht luistert 
naar elke nanoseconde van deze flink uit de 
kluiten gewassen showcase. Een meer dan 
geslaagd endorsement.

John Bollenberg

ASTRAL MAGIC
Visions Of Infinity
(SPACE ROCK PRODUCTIONS)
#spacerock #HawkwindHawkwindHawkwind

Hawkwind is in the house! Of tenminste, 
bijna. Niet bijna in the house bedoel ik dan, 
maar bijna Hawkwind, want dit is niet het 
moederschip maar een kloon die onder de 
naam Astral Magic de ethergolven onveilig 
maakt. Om preciezer te zijn: het gaat hier 
om het eenmansproject van Dark Sun-

voorman Santtu Laakso die, om een beetje 
normaal te blijven in deze coronaperiode, 
besloot zijn innerlijke spacerockliefde voor 
Hawkwind de vrije loop te laten. Daarbij 
werd hij geholpen door maatjes Dr Space 
(Øresund Space Collective) op toetsen en 
vooral door gitarist Martin Weaver (Wicked 
Lady) die zijn beste imitatie van Huw Lloyd-
Langton (betreurd gitarist van Hawkwind) 
op gitaar geeft (nog meer dan op de elders 
besproken Covid Sessions van de Doctors 
Of Space). Daarbij zijn de songtitels (en 
teksten) ook nog eens dik in orde (Visions 
Of Infinity, Rocking With The Aliens, 
Onboard The Spaceship, I Was Abducted, 
Creatures From Beyond) dus u begrijpt: ik 
als spacerockfan heb een prima tijd. Oké, 
de muziek is iets minder sprankelend qua 
effecten en dynamiek dan die van het 
moederschip, maar die drive, die zang en 
vooral die gitaar; een betere Hawkwind-
imitatie met toch een beetje eigen gezicht 
heb ik in tijden niet gehoord.

André de Waal

BADFINGER
No Matter What -                   
Revisiting The Hits
(CLEOPATRA RECORDS) 
#veteranenverenigd #Britsepowerpop

De uitvoerig gedocumenteerde geschiede-
nis van Badfinger leest als een muzikale 
tragedie. Ooit een talentvolle powerpop-
band, begin jaren zeventig actief door 
The Beatles gesteund en als eerste bij Ap-
ple Records getekend, loopt tegen heftige 
financiële geschillen met managers aan 
en belandt in een diep, droef dal rond de 
zelfmoord van bandleden Pete Ham (1975) 
en Tom Evans (1983). Joey Molland, die in 
1969 auditie deed kort voordat The Iveys 
hun naam in Badfinger veranderden, houdt 
de herinnering levend door No Matter 
What - Revisiting The Hits uit te brengen 
– met een beetje hulp van zijn muzikale 
vrienden, wel te verstaan. Aan elke hit in 
deze collectie is een muzikant of band ge-
koppeld, wat leidt tot een serie bijzondere 
combinaties. Rick Wakemans piano is te 
horen in het door Paul McCartney geschre-
ven Come And Get It, terwijl Rick Spring-
field de vocalen voor Love Is Gonna Come 
At Last voor zijn rekening neemt. Jethro 
Tulls Ian Anderson levert een ander per-
spectief in Day After Day, net als The Legen-
dary Pink Dots in Midnight Caller. Suitcase 
met stergitarist Sonny Landreth is een van 
de hoogtepunten, net als Todd Rundgrens 
typische Todd Rundgren-versie van klas-
sieker Without You (in 1970 door Badfinger 
geschreven, een jaar later een wereldhit 
voor Harry Nilsson en in 1994 bombastisch 
verkracht door Mariah Carey). Niet alles is 
voor Badfinger-puristen even goed verteer-
baar, maar elke poging tot herwaardering 
van deze legendarische Britten ontvangen 
we met open armen.

Edwin Ammerlaan

BARO PROG-JETS
Utopie
(ANDROMEDA RELIX)
#retroprog #complex #Yes

Dit is het conceptalbum van de Italiaanse 
multi-instrumentalist Alberto Molesini, 
artiestennaam Baro, die al in de jaren 
zeventig luisterde naar proggrootheden als 
Genesis, King Crimson en Yes, doordat hij 
die muziek hoorde van zijn oudere, toetsen 
spelende broer. Hij begon te oefenen op 
diens keyboards. De eerste bands waarin 
hij speelde, hadden echter een bassist 
nodig en daarom verdiepte hij zich in het 
bespelen van de elektrische bas. Hij raakte 
gefascineerd door de stijl van Chris Squire, 
en daarnaast spraken de vocalen van Jon 
Anderson hem erg aan. Deze invloeden 
zijn terug te vinden op het concept Utopie. 
Baro doet alle vocalen zelf en speelt bas, 
gitaren en toetsen. Als vast bandlid zorgt 
Gigi Murari voor drum- en percussiewerk, 
en vier gastmuzikanten completeren de 
bezetting. Utopie bevat een aantal in de 
loop der tijden verzamelde ideeën van 
Baro die op een complexe, muzikale wijze 
worden vertolkt, zoals een vroege King 
Crimson placht te etaleren. Heel fraai zijn de 
subtiele, soms onopvallende pianoklanken 
tussen het orgel- en synthesizergeweld, 
zoals in het titelnummer. Van de vijf tracks 
bestaan er twee uit meerdere delen. Baro 
heeft met Utopie een prachtig werkstuk 
afgeleverd waarin de complexiteit van King 
Crimson wordt gecombineerd met de zang 
en baslijnen van Yes en de toetsen van The 
Flower Kings. Beslist een opvolger waard.

Leo Hoekstra

BILL IN THE TEA
Big Tree
(AMS)
#boeiend #onvoorspelbaar #verrassend

Je zit met een kopje thee te genieten op 
een terrasje wanneer totaal onverwacht 
een briesje je rekening in je thee blaast. 
Bill In The Tea zou een aanvaardbare 
beschrijving zijn van het gebeuren en 
bijgevolg de naam van dit gezelschap 
uit Catania, Sicilië. Op de rekening staat 
4 juli 2013, de datum waarop Big Tree 
verscheen. Na een eerdere schuchtere 
poging met een ep in 2012 zou dit het 
enige volwaardige album worden, waarna 
het volledig windstil werd. Ook al zit de 
sfeer duidelijk in de geijkte voetsporen van 
de authentieke Rock Progressivo Italiano 
(PFM ten tijde van Jet Lag, DFA, Perigeo), 
toch voegen de jongens een hedendaagse 
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