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CDreCensies

DEATH METAL

AsPHYX
DEATHHAMMER
CENTURY MEDIA RECORDS

Neerlands oudste 
old-school death 
metalband Asphyx 
is terug met zijn 
tweede plaat sinds 

de band in 2007 na zeven jaar 
weer werd opgericht. Vergeten 
was de band toen al allerminst, 
maar Asphyx lijkt tegenwoordig 
populairder dan ooit. Hun jaren 
tachtig-wortels en traditionele 
death metal-geluid dragen daar 
ongetwijfeld aan bij. Deathhammer 
is het achtste volledige Asphyx-
album. Het snellere werk is over 
het  a lgemeen compact  en  
het langzame materiaal lang.  
Slepende nummers als Minefield, 
Der Landser en We Doom You To 
Death duren samen al meer dan 
twintig minuten, terwij l  veel  
andere nummers rond de drie 
minuten klokken. Vooral de korte 
mokerslagen Of Days When Bla-
des Turned Blunt en Deathhammer 
hakken er lekker in. De karakte-
ristieke, schorre strot van Martin 
van Drunen en de losse produc-
tie maken deze doeltreffende en 
geslaagde cd compleet. 
Daan de Mooy

POP

eVA AUAD
EVA AUAD
BASTA MUSIC

Bij The Voice of 
Holland geeft Eva 
Auad in 2010 haar 
visitekaartje af. 
Een jaar later te-

kent ze een contract bij Basta 
Music en mag ze aan de slag 
gaan met Joost Kroon (New Cool 
Collective, Kane), JB Meijers (De 
Dijk, Acda & De Munnik) en Ken 
Stringfellow (R. E. M. ). Haar de-
buutalbum biedt een prima mix 
van ballads, mid- en uptempo 
songs. Haar catchy pop kent 
vooral r&b-invloeden, maar de 
Zeeuwse zangeres laat haar veel-
zijdigheid zien in If You Love Me 
(met een scheutje tango), het 
funky Roll It Over Me en in songs 
met een wat rauwer, naar rock 

neigend geluid. Eva heeft een 
krachtige stem met veel moge-
lijkheden tot groei. Zij vindt haar 
eigen sound wel. De festivalzomer 
ligt voor haar open.  
Rosanne de Boer

POP/ROCK

AVAnT LA LeTTre
BELIEF
ROUGH TRADE

In betrekkelijke rust 
heeft  Avant La  
Lettre aan de de-
buut-cd gewerkt. 
De roem was het 

vijftal al vooruit gesneld. Bij de 
Popronde maakte de band goede 
sier en No Procedure That Fits was 
een van de hoogtepunten op Am-
sterdam Acoustics. De song staat 
ook op Belief en behoort ook nu 
weer tot de betere tracks. Avant 
La Lettre maakt prettige muziek. 
Het is hier en daar een beetje retro, 
maar de muzikaliteit spat er wel 
van af. De tien songs zijn van een 
constant niveau en het stemgeluid 
van zanger Laurens Radstake is 
gewoon goed. De uptempo num-

mers staan als een huis, zijn lekker 
strak en nodigen uit tot bewegen. 
Tekstueel klopt het ook allemaal 
wel. House Of Love is muzikaal 
gezien een fijn nummer waarin de 
tegendraadse gitaar een belang-
rijke rol speelt. 
Di-Lan Sun

SOUTHERN ROCK

BACKCOrner BOOGie 
BAnD
THE KOTTEN FIELD 
SESSIONS
SUBURBAN RECORDS

Op Wakker Wor-
den!, het laatste 
album van Jovink 
& the Voederbie-
tels, was al een 

zekere voorliefde voor Amerikaan-
se blues, gospel en soul te horen. 
Met zijn nieuwe project The Back-
corner Boogie Band slaat Hendrik-
Jan Lovink dan ook een logische 
nieuwe weg in. The Backcorner 
Boogie Band heeft zijn wortels diep 
in de southern rock, op een manier 
zoals Black Crowes die ook speelt. 
Het gezelschap pakt het groots 

aan. Met name de aanwezigheid 
van een blazerssectie, een toet-
senist en achtergrondzangeressen 
zorgt voor een warme, volvette 
sound en veel swing. Van Better 
Days tot I Get High is een geïnspi-
reerd gezelschap te horen. Het 
verlangen naar Jovink & the Voe-
derbietels blijft, maar deze release 
verzacht de pijn op een aange-
name manier. 
John Buis

EXPERIMENTEEL

BeTOnFrAKTiOn
SNAKE NATION  
CROPDUSTER
EIGEN BEHEER

Een paar handige 
tags voor hulpe-
loze  program-
meurs hebben de 
drie experimenta-

listen van Betonfraktion maar alvast 
meegeleverd met het vinyl: Gue-
rilla Rock, Bad Injun, Whorecore, 
Math Meth, Progpunk, Snake-
gaze, Lo-fi Knotskraak. Ook han-
dig voor recensenten trouwens! 
Betonfraktion staat verder voor in 
beton gegoten paniek, improvisa-
tiepunk, fragmentarische poëzie 
en pijnlijk eerlijk antigeluid. Gitarist 
Frank Crijns, drummer Maartje 
Simons en dichter Nick J. Swarth 
doen al langer hun strikt eigen ding 
in de underground, maar zet ze bij 
elkaar en je krijgt iets unieks. 
Waarom de voormalige stads-
dichter van Tilburg vooral in het 
weinig trendy Duits declameert is 
een goede vraag, maar waarom 
ook niet? Avontuur, keiharde 
quotes, razende energie en soni-
sche gekte: het is ruim voorradig 
bij deze zeer bijzonder band. 
Vette aanrader voor durfals. 
Arjan van Sorge

JAZZ

BrUUT!
BRUUT!
DOX RECORDS

Iedere keer dat ik 
cd’s ontvang om 
te recenseren, zit 
er wel één exem-
plaar tussen waar-

op het Hammondorgel een hoofd-
rol speelt. Zo ook bij de debuut-cd 

POP/FOLK

ALAsCA
ACTORS & LIARS
EIGEN BEHEER

Na Case Mayfield bewijzen de jongens van 
AlascA dat er een nieuwe lichting muzikanten 
uit Volendam is opgestaan. Dat mag gerust een 
verademing worden genoemd, want het de-
buutalbum Actors & Liars laat een fris folkgeluid 
horen en is simpelweg van grote klasse. Met 
een rugzak over de schouders, gevuld met een 
mix van oude (Fairport Convention, Steeleye 

Span) en nieuwe artiesten (Fleet Foxes, Mumford & Sons) weet AlascA 
een album af te leveren waarop vrijwel elk nummer raak is. Net als bij de 
muziek van Mumford & Sons wordt de juiste balans gevonden door het 
geheel enerzijds toegankelijk te houden en anderzijds genoeg diepgang 
te bieden waardoor de fervente muziekliefhebber ook aan zijn trekken 
komt. Liedjes als 155, Arms Of The Arts, Actors & Liars, Politics en I Will 
Go kruipen bij een eerste luisterbeurt al meteen onder de huid, om daar 
niet meer onder vandaan te komen. Andere nummers hebben iets meer 
tijd nodig om te rijpen en komen na meerdere luisterbeurten pas helemaal 
tot bloei, precies zoals dat vaak bij een goed album gaat. De productie 
door Alan Branch, die eerder werkte met 
onder andere Jeff Beck, U2 en Blur, klinkt 
helder en vol. Al mag het af en toe mis-
schien wel íets minder glad zijn. Maar dat 
doet helemaal niets af aan het feit dat dit 
een fenomenaal debuutalbum is. 
Daniël Evers


