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p 28 december 2016 kreeg de Vlaamse
metalwereld een harde klap te
verwerken toen Philippe ‘Wizz’
Beauprez, oprichter en boegbeeld van
Wizz Wizzard, overleed. Meteen viel
ook het doek over Wizzfest dat enkele jaren daarvoor door de betreurde frontman uit de grond werd
gestampt. Wizz mag dan fysiek uit ons leven zijn
verdwenen, zijn naam valt nog regelmatig. En dat
niet alleen bij vrienden en fans van Wizz Wizzard,
ook tal van andere bands denken met weemoed
terug aan hun sympathieke en geliefde muzikale
collega. Om een eerbetoon te brengen aan Wizz en
zijn nalatenschap, organiseerden onze eigenste
Mr. Hell en D-Troy op 7 april ‘A Tribute To Wizz’
met niet minder dan tien bands die elk op hun
manier Wizz herdachten.

KLASSIEKE BELGEN
Ondanks de concurrentie van andere organisaties die dezelfde dag hadden uitgekozen om
een muziekevenement op poten te zetten, liep de
zaal al van bij de aanvang behoorlijk vol om opener Warckon (7) een het werk te zien. De band uit
Geraardsbergen bestaat ondertussen al meer dan
tien jaar en heeft van trash metal haar handelsmerk
gemaakt. Slayer houdt er binnenkort mee op, maar
hier in Vlaanderen hoeven we niet lang te zoeken
om een waardige vervanger te vinden. Eternal
Breath (7) verraste ons twee jaar geleden aangenaam met het debuutalbum ‘The Joker’ en weet
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de heavy metal met een thrashy
randje ook live uitstekend over
te brengen. Hetzelfde kunnen
Met de jonge kerels van Vice
we zeggen van Ironborn (8) dat
(9) kregen we de eerste buide jongste maanden wel overal
tenlandse band en wat ons
op een of ander podium lijkt
betreft de beste act van de dag
op te duiken. Terecht, want zij
voorgeschoteld. De boys from
speelden hun set met een werkelijk aanstekelijk soort enthousiManchester zorgden na een
asme en zorgden meteen voor de
paar uur vrij klassieke metal
eerste meezingers met ‘Never
– niet dat daar iets mis mee
GUI LTY AS CH ARGED
Again’ uit hun recent verscheis! – voor een frisse wind met
nen EP en een prima cover van
een eigentijdser benadering
Saxons ‘Princess Of The Night’. A Tribute To Wizz
van het genre. Hun potige metalsongs zijn doorspekt met loodzware riffs en doen ons denken aan
kreeg de eer (en achteraf bekeken ook het genoegen) om uit te pakken met het live debuut van
Lamb Of God en (vooral) Machine Head, terwijl de
Thorium (8). Met Dario Frodo, Stripe en Tom
inventieve tempowisselingen en hier en daar een
Tee telt deze nieuwe band enkele voormalige leden
leuke hook dan weer aan progressievere acts zoals
van Ostrogoth in de rangen. Ervaring troef dus en
Dream Theater doen denken. Ook heavy, maar een
dat hebben we geweten. Als je er op je allereerste
stuk minder opwindend was Evyltyde (6) dat
optreden meteen staat als een huis, en dat zonder
het vooral van de vocale présence van zangeres
terug te moeten grijpen op oude(re) en/of bekende
Hannah Delany moest hebben en die viel toch een
songs, dan weet je dat je met een band met een mooi
beetje door de mand. De Britse invasie werd eventjes een halt toegeroepen door het Brugse trashgetoekomstperspectief te maken hebt. Maar er is
zelschap Guilty As Charged (7) – degelijk, maar
natuurlijk meer dan het trio oudgedienden. Het
weinig verassend – en het Nederlandse Diggeth
puntgave trommelwerk van Louis Van der Linden
(8) dat met een set boordevol ietwat lome, maar
geeft de klassieke heavy / power metal een stevige boost, maar dé verrassing van de dag was toch
toch aanstekelijke stonerrock muzikaal mijlenver van de andere bands afstond. Niettemin een
zanger David Marcelis. De Nederlander heeft niet
aangename verrassing. De Britse invasie keerde
alleen een stem als een (luide) klok, hij koppelt dat
op volle kracht terug met Babylon Fire (6). Met
ook nog eens perfect aan een stevige dosis podiumpersoonlijkheid.
twee zangers teren ze op het inmiddels beproefde

MODERNE BRITTEN
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recept van brullende vocals, afgewisseld met cleane zang, maar de bij vlagen
metalcore-achtige nummers kunnen we toch eerder klasseren onder de noemer dertien in een dozijn.
Na een emotioneel dankwoord van de weduwe van Philippe Beauprez
was het aan Vicious Nature (7) om de tent te sluiten. En dat deed de band,
die in 2012 ontstond uit de resten van Cloven Hoof en Marshall Law, meer
dan behoorlijk met een flinke greep uit hun jongste EP ‘VII’, afgewisseld
met oudere songs en enkele covers waaronder een prima versie van Black
Sabbaths ‘Symptom Of The Universe’. Het publiek zong en klapte dapper
mee - met dit soort mee-zing-metal gaat dat altijd net iets makkelijker – en
mocht na afloop terugkijken op een meer dan geslaagde Tribute. Wizz keek
ongetwijfeld goedkeurend toe … g
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