TROUBLE AGENCY
Hell Spawn » CD Reviews » TROUBLE AGENCY
Moneycracy
Eigen beheer
Je hoort de mensen hier in België soms wel es morren dat onze metal scene niet zoveel voorstelt,
maar daar ben ik het helemaal niet mee eens! Ik denk dat het enige grote probleem is dat men de
Belgische bands geen eerlijke kans gunt, want als je echt es goed kijkt en rond snuistert, dan kom je
toch echt wel enkele pareltjes tegen! Zeker op thrash gebied hebben we toch wel enkele leuke
bandjes rondlopen, After All, Sanity's Rage en deze jongens van Trouble Agency en dan vergeet ik er
wellicht nog wel een paar. Rond 2002 kwam ik voor het eerst met deze band in contact via een zeer
prima demo cd "Bite into life". Daarna verloor ik de band wat uit het oog en onlangs kwam ik via een
vriendin en tevens roadie van de band terug in contact met deze thrashers. Hun debuut cd
"Moneycracy" is ondertussen al geruime tijd uit (februari 2006), maar bij eigen beheer bands trekken
we ons daar niks van aan, want die bands kunnen sowieso al alle steun gebruiken. De line-up is in het
verleden al enkele keren gewijzigd en de laatste wissel bij mijn weten is de vervanging van voormalig
Cyclone gitarist Kalle Vanlint door Larry V. De Rostyne. Tijdens het beluisteren van deze
"Moneycrazy" cd schoot af en toe het vroegere Asphyxia (RIP) wel es door mijn gedachten en zeker
omdat zanger Toad me wel meer dan eens doet terugdenken aan hun zanger. Nou dat maakt het er
bij mij alleen maar beter op, want ik vond Asphyxia altijd al een van de beste thrash bands uit België,
samen met Cyclone. Dus is het extra tof om terug eens een band in die (thrash)stijl te horen spelen.
Uitschieters kan ik hier niet direct opsommen omdat ik de ganse cd zo lekker vind klinken. Het is bij
momenten gewoon onmogelijk om hier niet op te beginnen headbangen. Zo goed! Nee, niet goed...
Gewoonweg beestig! My kinda thrash!!!! U noemt zichzelf een thrasher en u hebt dit schijfje nog niet
in uw collectie? Stuur dan asap een mailtje naar deze jongens. Je kunt hen contacteren via
http://www.troubleagency.be of http://myspace.com/troubleagency
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