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windrichtingen een 
aangename passaat. Neem 
de manier waarop ze haar 
gitaristen inzet. Of het nu 
de spiraalvormige patroon-
tjes van de Congolese, in 
soukous gemarineerde 
Rodriguez Vangama of de 
atmosferische ijspegels van 
Bill Frisell betreft, Acda 
weet de meest uiteenlo-
pende invloeden elkaars 
bloedbroeders te doen 
lijken. Saturday Moon, 
geboren uit een intense 
behoefte om tijdens de 
lockdown toch tot enige 
betekenisvolle communica-
tie te komen, heeft een 
bepaald extraverter 
karakter dan haar vorige 
drie albums. De climax die 
Alan Sparhawk van Low 
ons in Disappear met zijn 
gitaarsynthesizer voorscho-
telt, mag als indrukwek-
kendste voorbeeld dienen. 
In de teksten wordt naar 
vaste grond onder de 
voeten gezocht, daar waar 
alle zekerheden juist zijn 
weggevallen en afscheid en 
verlies onoverkomelijk zijn 
(‘You took one step/And 
walked right back/It is not 
enough/It will never be’). 
Koude rillingen waar je 
toch ook een heel warm 
gevoel aan kan overhou-
den.
HHHHH
Chris van Oostrom

The Aristocrats
FREEZE! Live In 
Europe 2020
BOING!
Progressieve rock, fusion
W The Ballad Of Bonnie  

And Clyde

Fusion en progressieve 
rock zijn nu niet bepaald 

genres waarbij de direct 
betrokkenen regelmatig uit 
de kroonluchters geplukt 
moeten worden. In dat 
geval is het verfrissend om 
met enige regelmaat een 
album van The Aristocrats 
voorbij te zien komen. De 
instrumentale band is een 
powertrio en een super-
groep in een, bestaande uit 
gitarist Guthrie Govan (o.a. 
Steven Wilson, Asia), 
bassist Bryan Beller (o.a. 
Joe Satriani, Dweezil 
Zappa, Steve Vai, James 
LaBrie) en Marco Minne-
mann (o.a. Steven Wilson, 
Witherfall). Deze nieuwe 
live-cd werd vorig jaar 
februari in Spanje opgeno-
men toen de band door 
Europa toerde ter promotie 
van de studioplaat You 
Know What…?. Het is al 
veelzeggend dat de band 
zich vernoemde naar een 
eeuwenoude schuine 
moppentraditie. Al 
ontbreken de teksten, een 
songtitel als D-Grade Fuck 
Movie Jam maakt duidelijk 
dat de heren zichzelf niet 
al te serieus nemen. Wie er 
een beetje voor open staat, 
hoort ook vooral in de 
solo’s van Govan, vol 
citaten uit de galmende 
surftraditie, een aange-
naam gevoel voor ironie. 
En het kan niet anders: ook 
Frank Zappa is een 
belangrijke inspirator. Het 
is een aanzienlijke bonus 
voor de muziek van een 
band die het natuurlijk 
vooral van de allesverplet-
terende spelkwaliteit moet 
hebben. Vrijwel alle songs 
van FREEZE! staan op het 
actuele album. De enige 
uitzondering is het van het 

Er zijn vast mensen die het niet met me eens zijn (spoiler: zij hebben het mis), maar 
ik vind de combinatie muziek en humor niet per se een goede. Dat maakt het 
luisteren naar een plaat van Alestorm bij voorbaat niet makkelijk. Deze maffe 
Schotten maken namelijk heavy metal met een piratensausje eroverheen en dat klinkt 
even stom als aanstekelijk. Songtitels als Keelhauled, The Sunk’n Norwegian, No 
Grave But The Sea, Shipwrecked en Fucked With An Anchor spreken wat dat betreft 
boekdelen. De zes studioalbums van Alestorm (de meest recente is Curse Of The 
Crystal Coconut uit 2020) zijn vooral vermakelijk, maar live ontstijgt de band dat 
predicaat met gemak. Dat bewezen de mannen bijvoorbeeld op grote festivals als 
Graspop en Fortarock, maar zeker ook in zweterige concertzalen. Live In Tilburg is de 
registratie van het concert dat Alestorm op 17 maart 2019 gaf in een ramvolle grote 
zaal van de 013 – en afgaande op de uitzinnige publieksparticipatie zat de sfeer er 
bijzonder goed in die avond. Opvallend is trouwens hoe strak de band speelt en hoe 
goed zanger/keytarspeler (jup...) Christopher Bowes toon houdt terwijl hij over het 
podium stuitert. Alestorm is misschien deels een muzikale grap, maar dan wel een 
verdomd goeie die vooral op het podium uitstekend uit de verf komt. Yarrrr, enzo!
HHHHH
Martin Cuppens 

Alestorm
Live In Tilburg
Napalm
Piratenmetal

W Fucked With An Anchor (Live In Tilburg)

3hattrio
Lost Sessions
Okehdokee/Lucky Dice
Folk
W Attack Of The Shadows

3hattrio blijft me verbazen 
door z’n niet alledaagse 
muziek. En dat is nog 
zacht uitgedrukt. Hal 
Cannon, Greg Istock en Eli 
Wrankle wonen in de buurt 
van het Zion National Park 
in Utah en dit woestijnge-

bied in het Zuidwesten van 
de Verenigde Staten is een 
belangrijke bron van 
inspiratie voor hen. Met 
banjo, gitaar, viool en de 
meest bizarre percussie-
instrumenten weten ze bij 
vlagen een bijna bovenna-
tuurlijk sfeer te creëren. 
Muziek die eigenlijk de 
perfecte soundtrack is van 
een zwerftocht door een 
mysterieus woestijnland-
schap waar indianenlegen-
des tot leven komen en 
niets is wat het lijkt. Dit is 
alweer het zesde album 
van de groep en de 
monotone en vervreem-
dende elementen in de tien 
composities werken na 
verloop van tijd weer net 
zo hypnotiserend als op de 

voorgaande platen. Je gaat 
er gewoon van hallucine-
ren. Maar ondanks al die 
wereldvreemde elementen 
is de muziek van 3hattrio 
toch heel diep verankerd in 
de simpele tradities van de 
Amerikaanse volksmuziek. 
Hoe krijgen ze het voor 
elkaar! 
HHHHH
Harry de Jong

Chantal Acda
Saturday Moon
Glitterhouse/News
Singer-songwriter
W Disappear

In het werk van de uit 
Brabant afkomstige maar in 
Antwerpen woonachtige 
Chantal Acda vormt de 
aanvoer uit vele muzikale 
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