Meer dan ooit lijkt de wereld op de rand van de afgrond te
staan - politici zoeken hun heil in oorlogen en immergroeiende industrieën houden het klimaat en de natuur in een
ferme houdgreep. Dus wat hebben de mensen meer nodig
dan ooit? Juist! Een feestje!
Het is ruim na twaalven en het langverwachte feest is eindelijk
aangekomen: het is het Nederlandse rockbeest Malkovich. Dit
charismatische vijftal heeft reeds schokgolven over
mensenmassa’s in heel Europa en zelfs de VS gezonden
gedurende een bijna 300 optredens durende zegereeks, waaronder beroemde festivals als Furyfest, CMJ, Groezrock en
Noorderslag. Hun ongebruikelijke en ongewone benadering
van het maken van luidruchtige muziek heeft hun al een
serieuze fanbasis opgeleverd. Van hun eerste EP tot de
debuutplaat “A Criminal Record” heeft Malkovich zich ontwikkeld van een chaotische hardcore band tot een volwassen
rockmonster dat elementen uit punk, metal, rock en jazz
fuseert tot een eigen en authentiek geluid.
Het nieuwe album “Kings n’ Bosses, dat op 27 april het licht zal
zien via Go-Kart Records, bewijst dat de band volwassener en
veelzijdiger is dan ooit. De plaat bevat 12 pakkende en dynamische nummers die allemaal hetzelfde thema gemeen
hebben: FEEST! Tekstueel gezien heeft de band niks van haar
urgentie ingeleverd. Ze heeft er echter voor gekozen om dit
op een nieuwe, onorthodoxe manier te verwoorden, terwijl ze
zichzelf en de wereld om haar heen nog steeds een spiegel
voorhoudt. 2007 zou wel eens het ”1999” kunnen zijn waar
Prince over droomde, dus laten we feesten voor de tijd voorbij
is. En, ja, het is waar wat ze zeggen, “there ain’t no party like a
Malkoholic Party!”.
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