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Hardcore - The 2005 Yearmix

Patrick Bateman, maandag 16 januari 2006, 22:53 uur

Het eerste wat me opviel toen ik de box openmaakte waren de vele goodies die bij deze CD zitten: een keyring, een patch en een
portemonnee, met overal ''Hardcore Holland'' erop gedrukt. Ook vond ik een boekje met de tracklist en een beknopte catalogus van de
Mid-Town webshop met hardcore goodies en kleding etc. Dit is allemaal erg leuk, maar waar het natuurlijk echt om gaat is de mix!

Toen ik na een uitputtend kerstdiner met familie weer thuiskwam racete ik meteen vol verwachting naar mijn cd spelertje. Met een nog
onverteerde kalkoen in mijn buik stopte ik de cd erin en drukte ik op play. Ik hoopte op lekker harde muziek om de lange saaie kerst
weg te spoelen. Ik kreeg die avond waar ik om vroeg.

01. Mute - 10.000 needles
02. D-Passion - Wake up and become
03. Promo - Far from done
04. Evil Activities - Extreme Audio
05. Promo - Insp-Her-ation
06. DJ D - Samara (Fckd-up mix)
07. Ophidian - Predator & Prey
08. The Stunned Guys - You will die
09. Ruffneck & Endymion - Masenka
10. Evil Activities & DJ Neophyte - Murder
11. Unexist - Smash
12. Scott Brown - Rock tha house
13. Hamunapatra & Endymion - Sense of another world
14. Art of Fighters - I'm your enemy
15. Elite Forces - Our world
16. T-Junction & Osiris featuring MC Syco - What's up with life (Masters of Ceremony remix)
17. Tha Playah - If you want it like that
18. Ophidian & Tapage - The mine
19. DJ Delerium - Tales of jealousy (DJ Mad Dog remix)
20. DJ D - Skullcrack (DJ Dione remix)
21. Neophyte - The hardest remake
22. Human Resource - Dominator (Stunned Guys remix)
23. DJ Inyoung & Static - This is LA
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24. Proto X - Front 2 back
25. The Stunned Guys & DJ Mad Dog - Headz
26. Scott Brown - The old to the new
27. Outrage - Dark Feelings
28. Mental Wreckage - Ediskrad (Meccano Twins remix)
29. Miss Flower - Princess of the posse
30. Evil Activities & DJ Neophyte - To you who doubt me (Tommyknocker remix)
31. DJ Nosferatu & Endymion - Nothing is what it seems
32. The Stunned Guys & Tommyknocer - Your Choice
33. Evil Activities & DJ Panic - Never fall asleep
34. Tommyknocker - Shogun
35. Proto X feat. Tieum - Mechanical sickness

Hardcore - The 2005 Yearmix is de muzikale samenvatting van een heerlijk hardcore jaar. Er worden maar weinig nummers
overgeslagen die er volgens mij echt in moesten. Zo komen dÃ© grootheden als

Promo, Ophidian en Neophyte er veelvuldig op

voor. Na de cd voor de eerste keer tot het (veel te vroege) einde te hebben begeluisterd ben ik met een voldaan gevoel naar bed
gegaan.

De (35!) nummers zijn geselecteerd en versmolten tot een gigantische mix door Evil Activities. De keuze van de platen is Ã©rg
goed. Jammer is alleen dat er af en toe een stilte valt van een paar seconden tussen een serie nummers. Ik begrijp nog steeds niet
goed waarom... Ook waren alle nummers heel erg ingekort, maar dat is natuurlijk ergens ook wel logisch als 35 tracks op
Ã©Ã©n cd'tje gemixt worden. Aan de andere kant is het wel jammer; soms heb je heel erg zin in een bepaald nummer, maar dan
krijg je maar de helft te horen.

Wanneer je alles bij elkaar telt is het een goed pakket. In de strijd tegen het kopiÃ«ren slaat Mid-Town hier waarschijnlijk een goede
slag, door het aanbieden van de vele extra's bij de cd. Ondanks het feit dat het een yearmix is en er dus geen nieuwe platen opstaan
is het toch een must have, al is het alleen maar vanwege de uitstekende mix-kwaliteiten van Evil Activities en het vrij redelijk beeld
dat gegeven wordt van het afgelopen (hardcore) jaar. Wat me wel een beetje tegenviel was de duur van de mix. Deze jaarmix had net
zo goed op een dubbel cd gekund!

Als pakket is deze box zeker de moeite waard en ook de cd op zich doorstaat de test goed. Deze jaarmix is zeker de moeite waard om
meer dan eens te beluisteren. Al met al een must have voor alle hardcore fans!

