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THE ARISTOCRATS

FREEZE! Live In Europe 2020

(BOING!)

Opgenomen in verschillende plaatsen in Spanje in februari 2020 laat dit nieuwe live album
het trio horen tot de algemene lockdown definitief de stekker uit het live gebeuren trok! De
groep klinkt als een geöliede machine die op dat moment van de tour reeds een kleine 100
concerten had afgewerkt. Van de zes nummers die hier worden aangeboden komen er
maar liefst vijf uit het op dat moment meest recente studio album You Know What …?
aangevuld met een ultralange versie van Get It Like That uit hun debuut (18’54” ipv 7’46”)

Wat vanaf de eerste noten meteen opvalt is de uitstekende geluidskwaliteit van deze
opname met de loodzware bas van Bryan Beller als solide ruggengraat. Een nummer als D
Grade F*ck Move Jam is even effectief als zo’n loodzware betonnen bal aan een hijskraan
die garant staat 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 doorheen de zaal weerkaatsen.

Met When We All Come Together wanen we ons in een aflevering van Bonanza waar alle
cowboys zich vlug uit de voeten maken van … Brokeback Mountain. Tijdens hun tournee
overleed Neil Peart waardoor drummer Marco Minnemann elke avond een drumsolo
integreerde in het nummer Get It Like That als eerbetoon aan het adres van deze te vroeg
overleden Rush icoon. Voordien tovert Govan allerhande klanken uit z’n gitaar zoals alleen
hij dit kan.
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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 Bobo Bollenberg
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