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Drakkar - Once upon a time ... in Hell
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Het Belgische Drakkar bestaat al sinds het midden van de jaren '80, maar komt nu pas met de opvolger van het destijds
verschenen X-Rated. Once upon a time ... in Hell heet het album en werd uitgebracht via Spinal Records.
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Tot op heden was dit Drakkar voor mij een goed bewaard geheim. Waarom kende ik deze band nog niet?!? Misschien
omdat de band wel heel lang uit de picture geweest is? Omdat de band niet op elk podium te bewonderen valt? Enfin, tijd
genoeg om de geschiedenis bij te benen dus.
Furore heeft de band vroeger alleszins al gemaakt. Zo deden ze supports op de Metallica/Queensrÿche-tour en waren ze
ook het voorprogramma van Slayer en Overkill. Door contractuele problemen viel de band uiteen om pas vele, vele jaren
later een comeback te maken in de quasi originele bezetting. Enkel de drummer, Jonas Sanders, is nieuw. Deze gozer
kennen we ook van zijn plaats achter de drumkit bij Pro Pain.
Muzikaal kunnen we Drakkar het beste omschrijven als krachtige speed metal. Met zanger Leny heeft de band een prima
strot in huis. Veel vaderlandse powermetalbands kunnen zo een stem alleen maar benijden. De veelvuldig gebruikte
backing vocals geven de songs ook een extra kleur en dimensie. Omdat de band met maar liefst drie gitaristen werkt, kan
men ook heel wat meer invulling aan de nummers geven.
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Once upon a time ... in Hell begint met het instrumentale Enter the Darkness om te vervolgen met het titelnummer. Meteen
een voltreffer. Van het navolgende Lost is er een videoclip online, die je via de gebruikelijke kanalen wel zal terugvinden.
Hoewel de band het tempo veelal hoog en strak houdt, verveelt dit niet. Muzikaal speelt men op hoog niveau, vocaal vind ik
het zelfs top. Enkel een niemendalletje als At the King Nimrod's Court mocht van mij achterwege gebleven zijn en
vervangen door een echt nummer. Onder de vorm van Scream it Loud staat er ook een ware metalanthem op de plaat.
Mensen die vernieuwing zoeken, zullen dit op dit Drakkar-album niet vinden. Maar fans van oerdegelijke power en speed
metal moeten dit album zeker eens checken. In België claimen ze alvast de troon.
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