BARK (LIVE) REVIEWS & INTERVIEWS

BARK interview in Aardschok Magazine (November 2017)
“Misantropie en nihilisme vormen een uitstekende voedingsbodem voor onze muziek.”

BARK interview in Rock Tribune Magazine (November 2017)

BARK review at Metal On Metal 2017 by Pitkings (25th of November
2017)
https://www.pitkings.nl/metal-on-metal-2017-festival-review/
“This Antwerp based band is new to me, but what an impression they make! With their original
sound, which is grooving and even tribal at times, they knock over the pretty well filled venue
without any problems. Singer Ron Bruynseels is expressive as fuck and is all over the stage; the
whole band is, except for the drummer of course! The crowd is reacting to the energetic
performance and hair is flying everywhere. What a great band! And what a great way to open a
festival!”

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Zware Metalen (17th of
October 2017)
https://zwaremetalen.com/albumrecensies/bark-like-humans-do
“We hebben hier te maken met een groep die volwassen is geworden en
duidelijk weet wat ze wil. Ze gaan geheel compromisloos te werk en dat siert
hen. Geen toegevingen en geen stijlwendingen, wél een sound die breder en
voller geworden is.
Zoals we slechts heel zelden al eens zeggen: modderfokker van een plaat!”

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Aardschok Magazine
(October 2017)

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Metal Addicts (27th of
October 2017)
http://metaladdicts.com/site/bark-like-humans/
“Like Humans Do is as complex as thrash metal, but raw and direct as hardcore punk. It’s an effort
that won’t disappoint thrash metal, crossover, and even hardcore fans. We missed a lot bands like
Bark. Bands that could bounce from those different styles and take all the great stuff they offer us.”

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Zephyr’s Odem (31st of
October 2017)
http://www.zephyrs-odem.de/cd-s/detail/bark-like-humans-do-2017-7254/
“Auf ihrem nunmehr zweiten Longplayer „Like Humans Do“ haben es die 5 Belgier
aus Antwerpen wohl auf die um die 7 Halswirbel umliegende Muskulatur
abgesehen.”

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Lords of Metal (8th of
November 2017)
http://www.lordsofmetal.nl/nl/reviews/view/id/35699
“Vaak wordt gerefereerd aan een band als Manowar als het om ‘true metal’ gaat,
maar misschien moeten we vanaf vandaag Bark maar aanhalen als voorbeeld
voor hoe echte metal met ballen dient te worden gespeeld. Een puur en eerlijk
metal album, dit Like Humans Do.”

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Necromance (10th of
November 2017)
http://necromance.eu/bark-bel-like-humans-do-cd-2017-sound-of-the-hound/
“Nos perdimos muchas bandas como BARK. Bandas que podrían rebotar en esos diferentes
estilos y tomar todas las cosas geniales que nos ofrecen.”

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Hurlemort (3rd of
December 2017)
http://www.hurlemort.com/blog/?p=3320
“Like Humans Do est un album qui frappe dur et qui réveille la bête qui sommeille en nous.”

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Uber Rock UK (5th of
December 2017)
http://www.uberrock.co.uk/cd-reviews/32-december-cd/19832-bark-like-humans-do-sound-of-thehound-records.html
“As the guitars broil and seethe with an intensity too many bands fail to attain, the undoubted
standout performance is that of Ron Bruynseels, who spits his vocals with the venom of a tensing
rattlesnake, and does with a conviction you can practically feel oozing from every one of his
sweating pores, while at the time displaying an unrepentant energy and pugnacious attitude to
drive home his message, even if he has to nail it into your earlobes.”

BARK in ‘Top 10 metalplaten van 2017’ by Gazet van Antwerpen
(31st of December 2017)
http://www.gva.be/cnt/dmf20171231_03274472/de-metalplaten-van-2017

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Totentanz Magazin
(January 2018)
http://www.totentanz-magazin.de/index.php/musik/5343-bark-like-humans-do
“BARK ist ein belgisches Five Piece aus Antwerpen, das mit derben Gitarren, wuchtigem Bass,
kräftigen Hardcore Shouts, sowie einem druckvollen und richtungsweisenden Schlagwerk
ausgerüstet ist. Das ernstzunehmende und unersättliche Revolting Hardcore/Thrash Geballer birgt
aber auch eine gewisse Death und Punk Note in sich. Die Jungs haben definitiv Hummeln im
Arsch. Wie ein Sack Flöhe hüpft und springt BARKs‘ satter, deftiger Stilmix „Like Humans Do”. Das
neue Material klingt mittlerweile ausgereift und erwachsen. Ich würde sogar sagen, dass der
Hardcore den die Jungs hier abliefern mächtig Eier hat!”

BARK albumreview of ‘Like Humans Do’ by Metalfans (24th of
January 2018)
metalfans.be/metalreviews/3992/bark-like-humans-do
“Bark brengt op Like Humans Do zijn eigen blend van metal, maar dan teruggebracht tot de
essentie. Maar daarom niet minder inventief of effectief. Ze houden enkel de beste ideeën over en
gooien alle ballast overboord. Like Humans Do is dan ook een spervuur van dertien voltreffers.”

BARK interviewed by GMM TV at Graspop Metal Meeting 2016
https://www.youtube.com/watch?v=gZb1tEmIKnY

BARK review at Graspop 2016 by Rock Tribune (July 2016)

“Het Antwerpse BARK beet de spits af. Je merkte onmiddellijk dat dit geen onervaren tieners zijn,
maar gasten die het klappen van de zweep kennen. Met BARK staat talent op de planken dat ook
al voor succes zorgde bij Hard Resistance, Aguardente en Your Highness. Kortom, hier speelt de
ouderdom en ervaring meer dan in hun voordeel. Als een adrenaline bom explodeerde de band.
Het immense podium werd prima gebruikt. Frontman Ron is qua gestalte niet de reus in kwestie,
toch heerste hij. Zijn bulderende stem dicteerde de wet terwijl de muzikanten met een ongekende
precisie alles dichttimmerden. En toen Your Highness-frontman Ben een micro vastnam en ‘I
Remain Untamed’ extra kracht bijzette, was het feest compleet. Hoe goed kan je een festival als
GMM aftrappen? Wel zo goed dus. (***)”

BARK review at Graspop 2016 by Counter Culture (21st of June
2016)
https://www.counterculture.nl/2016/06/8065/
“BAM! In your face! Bark knalt er even lekker lomp in. Wat een heerlijke ongegeneerde bak herrie
zo op de late donderdagmiddag. Mensen die nietsvermoedend de Metal Dome betreden om te
schuilen tegen de regen die met bakken uit de lucht valt, worden getrakteerd op een fijn potje ‘van
dik hout zaagt men houtsnippers voor op het terrein’-metal.”

BARK review at Sjock FESTIVAL 2017 by Rock XXL (10th of July
2017)
http://www.rockxxl.com/live-review/live-review-sjock-2017-zaterdag/

Het was nog vroeg en de wei was uiteraard nog niet
gevuld, maar dat liet het Antwerpse Bark niet aan hun
hart komen. Dag twee van Sjock kreeg meteen een
opener van formaat. Met leden van o.a. Hard
Resistance en Your Highness kent Bark de kneepjes
van het vak. Buiten de kwaliteit van de muziek was ook
het geluid op de wei zelf verrassend goed. De pure
metal van Bark was misschien het buitenbeetje op de
zaterdag van Sjock, maar de overgave en energie die
Bark in hun liveshows stopt is gewoonweg ongelofelijk.

BARK review at Bliksem - The Final Strike (farewell-show) by
Gigview (22nd of February 2017)
http://www.gigview.be/reports/review-bliksem-final-strike-trix
“Opener BARK speelt een thuismatch en dus kappen de tooghangers hun pinten snel achterover
en verlegt de aandacht zich van de merchandise en het klapke met de vrienden naar de zaal. En
terecht! Vanaf opener Voice of Dog blaft en gromt zanger Ron Bruynseels als door rabies
geïnfecteerd. Hij bakent zijn podiumruimte af
als een dolle hond. U begrijpt al dat
kwispelstaarten er niet bij is vanavond. De
eerste moshpit laat dan ook niet lang op zich
wachten. In het geval van Bark betekent
support-act overigens ‘gesteund’ door een
prominent aanwezige schare fans. Het
optreden dendert voort als een sneltrein met
de stomende riffs van gitaartandem Rui da
Silva en Martin Furia in de locomotief.
De straathonden gunnen je geen minuut rust
(No Shelter). Rauwer dan biefstuk saignant,
droger dan een washandje in de woestijn en
met de kracht van een pitbull bijt Bark zich
vast in zijn set. Benaderen op eigen risico dus. Drummer Ward van der Straeten en broertje Jorn
op bas tekenen voor de moddervette death ’n roll groove. Ongepolijst, ongetemd en giftig bandje
dit Bark. De afsluitende songs zeggen het natuurlijk zelf al: I Remain Untamed en Venomous
Blood. Boenk erop, in Antwerpen waakt Bark…”

BARK review at Bliksem - The Final Strike (farewell-show) by
Merchants of Air (18th of February 2017)
http://www.merchantsofair.com/concerts/bliksem-final-strike-trix-antwerp
“First things first, you can always count on Belgian public transport company De Lijn to arrive late
everywhere. However, if you know that, you can just take an earlier bus (if that one even shows up)
so you won't be that late. So I was only a little late to see what Bark does. Believe it or not, but I
had never given them much attention. Why? I don't know. They just slipped out of my attention
span I guess. However, after their slab of brutal energy on stage at Trix, they indeed convinced me.
Their aggressive and dirty blend of hardcore, stoner and sludge at times even brought acts like
Nailbomb and Pitch Shifter to mind. They also played some stuff from their upcoming album. I'm
quite looking forward to that one. I think I'm going to keep an eye open for these guys from now on.
This was an excellent opener for an awesome night.”

BARK review at Into The Void 2016 by Frontpage (25th of October
2016)
“De tweede dag van het Into The Void
Festival begon al meteen met een
verrassing. Eigenlijk zou de band Alunah
het podium betreden maar vanwege familie
omstandigheden moest de band verstek
laten gaan. In hun plaats kwam de
Belgische band Bark om een stevige aftrap
te geven voor het zaterdagprogramma van
Into The Void. Het uit Antwerpen
afkomstige vijftal maakt zware en lompe
sludgerock die muzikaal gezien wel wat
doet denken aan het oudere werk van High
On Fire. Zanger Ron Bruynseels blaft zijn
woeste teksten in de microfoon terwijl hij
wordt ondersteund door bruut beukende
gitaar riffs en een drummer wiens
baspedaal regelmatig doet denken aan een
ouderwets machinegeweer. De toon is
meteen weer gezet voor een dag vol
melomaan geweld.”

BARK review of support Madball & Life Of Agony by Amped Up
(22nd of November 2016)
http://www.amped-up.be/2016/11/21/life-of-agony-madball-bark-de-mast-torhout-20november-2016/
“Het verdient respect dat de band zijn
opmars in een snel tempo verderzet en de
plaats op deze bill was dan ook heel
gerechtvaardigd. Frontman van de band is
Ron Bruynseels, die vroeger brokken
maakte met de hardcoreband Hard
Resistance. De sympathieke kleine zanger
heeft een dijk van een strot en bewees dit
vanavond nog maar eens. Wat een power
en wat een uitstraling ook. De muziek zelf
laat zich niet zo makkelijk omschrijven,
maar in West-Vlaanderen noemen wij het
‘vette paté’, wat zoveel betekent als heavy,
zwaar en moordend hard. De sound is vrij
riffgericht met vrij veel groove. Alsof je wat
kletsen tegen je kaak aan het incasseren bent. De interactie tussen de gitaristen Martin Furia en
Rui Da Silva is perfect en de bas en drums van de broers Ward en Jorn Van Der Straeten
timmeren elk gaatje toe. Het was als het ware een wall of sound die je bij je kraag greep. We
kregen een groot deel van de songs van Voice of Dog te horen en die komen live nog beter over
dan op plaat. Je moet deze band er gewoon bij zien, want op het podium geven ze zich volledig.
Zo volledig dat er net voor de laatste song zelfs een versterker sneuvelde en het laatste nummer
met één gitarist diende afgewerkt te worden. Ik ben er zeker van dat Bark deze avond weer veel
zieltjes gewonnen heeft en dat met zijn harde, donkere metal met core-invloeden in de toekomst
nog meer zal doen. Een geslaagde doortocht in West-Vlaanderen, wij waren onder de indruk.”

BARK review of support Madball & Life Of Agony by Rock Tribune
(December 2016)
“BARK (7/10) mag de spits afbijten. Deze vrij nieuwe Antwerpse band stond eerder dit jaar al op
Graspop en ontving met debuutplaat 'Voice Of Dog' een resem positieve reacties. De ervaren
bandleden (Jorn Van der Straeten van Your Highness en zanger Ron Bruynseels van Hard
Resistance) maken er een zaak om pletwalsend hun nieuwe publiek te vermurwen. Aardig gelukt
en een ideale opener voor de twee volgende grootheden.”

BARK review of support Peter Pan Speedrock at Baroeg,
Rotterdam by Rockmuzine (1st of May 2016)
http://rockmuzine.nl/2016/05/01/peter-pan-speedrock-volle-bak-baroeg/

“De opstormende band Bark mocht het bal openen. De band uit “Belgenland” zoals zanger en
frontman Ron Bruynseels de band op grappige wijze aankondigde overvalt de wereld met hun
even simpele als pakkende muziek. Dampende hardcore / stoner metal die je bij de strot grijpt,
gebracht met passie en op energieke wijze. Lekkere nummers van het recent verschenen
debuutalbum ‘Voice Of Dog’ knalde in een passend tempo voorbij. ‘Voice Of Dog’, ‘Killing Time’ en
‘Roll The Dice’ nummers die stuk voor stuk imponeren en gedragen door het enthousiasme van
vooral Ron Bruynseels en gitarist Martin Furia overtuigen. Bark is een band om in de gaten te
houden en was een heerlijke opener op deze avond.”

BARK review at Antwerp Metal Fest 2016 by Snoozecontrol (11th of
July 2016)
http://www.snoozecontrol.be/reviews/5902/
“BARK is aan een zeer sterke opmars bezig. Zowel live, als op plaat, hebben deze heren ons al
meerdere keren over de streep getrokken. Telkens waren we onder de indruk van de oerkrachten
die naar voor kwamen door de kruisbestuiving tussen knallende drums, scherp snijdende gitaar
riffs. Maar vooral een vocale aankleding waarbij we telkens een adrenalinestoot te verwerken
kregen, tot koude rillingen. BARK brengen ook op Antwerp Metal Fest een heel energieke set,
waarbij het zweet op de lippen staat van de frontman. Maar ook het publiek compleet uit de bol
gaat. We stonden bovendien steeds vol bewondering te zien naar de technisch hoogstaande
manier waarop de instrumentalisten hun instrumenten bespelen, ook nu weer kregen we bij elke
riff en mokerslag, een kippenvelmoment te verwerken.”

BARK albumreview of ‘Voice Of Dog’ by Counter Culture (5th of
April 2016)
https://www.counterculture.nl/2016/04/bark-lomper-dan-lomp-op-voice-of-dog/
“Voor iedereen die zich wel eens afvraagt waar het dik hout uit het
spreekwoord ‘van dik hout zaagt men planken’ vandaan komt, hebben
wij goed nieuws. U hoeft niet langer meer te zoeken! Dit dik hout komt
namelijk rechtstreeks uit de Antwerpse houtzagerij Bark. Deze
houtzagerij heeft vijf werknemers in dienst. De voorman van dit zooitje
ongeregeld luistert naar de naam Ron Bruynseels en doet qua
stemgeluid denken aan brulboei Paul Bearer van Sheer Terror in zijn
beste dagen. Ook de andere werknemers mogen niet onvermeld blijven.
Zo zijn daar Rui Da Silva en Martin Furia op cirkelzaag, Jorn van der
Straeten op kettingzaag en Ward Van der Straeten die aan een botte bijl
genoeg heeft.”

BARK albumreview of ‘Voice Of Dog’ by De Morgen (4th of
February 2016)
https://www.demorgen.be/muziek/bark-rauw-hardcore-en-ongebreideld-smerig-b0efa04f/3xbDF/
“Het Antwerpse Bark leidt een nieuwe lichting aan zwaar Belgisch
metaal. Hun debuut staat vol krachtige songs die nooit langer dan drie
minuten duren. Ze komen als een geoliede machine aanrollen en
walsen je plat. De band stak vorig jaar de kop op met een prima EP en
strakke liveshows, en bevestigt moeiteloos op Voice of Dog. Bark
combineert de grofkorrelige hardcorevocals van veteraan Ron
Bruynseels met aanstekelijke riffs van het duo Rui Da Silva en Martin
Furia. Rauw en ongebreideld smerig. Bark zet twaalf songs lang
schuimbekkend zijn tanden in je nekvel.”

BARK tipped by De Morgen (2nd of January 2016): ‘Hou deze 25
rijzende sterren in de gaten!’
http://www.dm.be/s/ax7b53005/20l49j
"In de categorie van de zware metalen zorgde BARK tijdens Diablofest in Trix eind oktober voor
een verrassing van formaat. De jonge Antwerpenaren hebben hun debuut nog niet uit, maar
toonden in Trix al over een goed geoliede motor te beschikken. Denk Down meets Black Sabbath
meets Max Cavalera tijdens zijn hoogdagen. Ronduit bezwerend.”

BARK review at Diablofest II by De Morgen (25th of October 2015)
http://www.dm.be/s/ax41ab0dd/2iIWwD

Bark blaft en bijt
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“Bark (***) trapte Diablofest meteen goed op gang. De jonge Antwerpse groep moet zijn
debuutalbum nog uitbrengen, maar toonde in Trix al over een goed geoliede motor te beschikken.
Die sloeg ronkend aan: hun songs baadden in dezelfde grooves en ritmes die Down van Black
Sabbath leent. Vooraan stond een echte frontman met lichte korrel in de stem, maar vooral met
een grote strot. Ron Bruynseels (Hard Resistance) brulde als was hij Max Cavalera tijdens z'n
hoogdagen. Bark profiteerde ook van het thuisvoordeel. Het vroeg een stevig gevuld Trix de
vuisten te ballen, en deelde zelf volop uppercuts en duistere riffs uit. Bark is een groep waar we
nog meer van gaan horen.”

BARK tipped by Gazet van Antwerpen: top 5 moments AMF. (BARK
chosen best moments among Pro-Pain and Obituary. 5th of July
2015)
http://www.gva.be/cnt/dmf20150705_01763404/antwerp-metal-fest-onze-5-momenten
“Elk festival heeft zijn ontdekking. Dit jaar was dat BARK. Een Antwerps vijftal dat al zijn sporen
verdiend heeft bij bands als Your Highness en Aguardente en grossiert in zompige, vettige riffs. Op
AMF stelden de gasten van BARK hun eerste single voor (in eigen beheer en in beperkte oplage),
maar het zou ons niet verbazen als deze groep binnenkort opgepikt wordt en naar een groter
publiek doorstoot.”

BARK at Roadburn. Description from Walter Roadburn himself.
http://www.roadburn.com/2015/04/roadburn-2015-hardrock-hideout-prematory-barkwednesday-april-8th-cul-de-sac-nl/
“BARK is leading the new pack of Antwerp stray dogs of extreme sound. Infectious, dirty riffs and
a voice that will tear you apart – BARK serve their tunes raw, unpolished, gritty and dark! The band
is currently recording their first full length, and it promises to be one of the most rabid releases of
the year.
After hearing some of the demos, BARK already has us down on our knees, and there’s no way of
escaping their claws. Do yourself a favour, listen to the sound of the hound.”

BARK Review at Roadburn 2015 by The Obelisk (8th of April 2015)
http://theobelisk.net/obelisk/2015/04/08/roadburn-2015-trip-pt-2-hard-rock-hideout-at-culde-sac/
“Kudos to whatever perceptive individual decided to call this band BARK. In vocalist Ron‘s
shouting approach and in the quick, bursting nature of their songs, it made an awful lot of sense.
Less ’80s in their style than Prematory, they were more metal, drawing my mind to some of the
early, rawer moments of The Haunted, but any number of other comparisons from that era just
before the genre went full-on retro would probably fit better, plus just a touch of what of course
sounds to my ears like New York hardcore. They don’t have a record out yet, but they managed a
set of 13 songs. Highlights were “Roll the Dice,” “Voice of Dog” — which is apparently the title of
their forthcoming full-length debut — and the bigger groove of “Day of the Witch.” As a five-piece,
their two guitars, provided by Rui and Martin, were raging and tight in leading the charge, and the
rhythm section of bassist Jorn and drummer Ward was propulsive, but Ron took command of the
stage early and did not relinquish. I’m not the hugest thrash cat in the world — this site would be a
lot different if I was — but I’d have a hard time arguing against a delivery like that if I was remotely
interested in doing so. Fortunately, I’m not. If the idea behind the Hard Rock Hideout is to launch
Roadburn at full-speed, BARK were a boot to the ass to get the show on the road.”

BARK review at Antwerp Metal Fest 2015 by Festivalblog
http://www.festivalblog.be/verslagen/review-antwerp-metal-fest-2015-dag-1
“Ook in de Marquee stond iets legendarisch te gebeuren, namelijk BARK. Deze naam zal u
misschien niet veel zeggen, daar de band zelf nog niet zo enorm lang bestaat, maar met een
handvol leden Aguardente aangevuld met de bassist van Your Highness, zijn zij voor het
merendeel van de toeschouwers geen nobele onbekenden en hebben zij toch aardig wat kwaliteit
in hun rangen. Het feit dat het publiek werd aangesproken in het sappige Kempisch werkte relatief
verfrissend na de Micky Mouse Engelsachtige bindteksten die we daarvoor op het hoofdpodium
geserveerd kregen. De band had er duidelijk zin in en hun enthousiasme werkte aanstekelijk op
het publiek! Met I remain untamed en Voice of the Dog bewijzen ze ook dat blaffende honden echt
wel kunnen bijten. Toch één van de verrassingen/ontdekkingen van het festival.”

BARK review at Pandafest 2015 by Festivalblog
http://www.festivalblog.be/verslagen/review-pandafest-2015
"In de Dungeon stond één van de openbaringen van de afgelopen editie van Antwerp Metal Fest
op het podium: BARK. Dit is sindsdien geen nobele onbekende meer. Bij deze band kan en mag er

gebruik gemaakt worden van de term supergroep, AGUARDENTE meets Your Highness.
Aanstekende hard rock en metal riffs werden op het publiek afgevuurd, verpakt als opener Voice of
Dog, Killing Time en uiteraard I Remain Untamed. Het publiek was dan ook terecht in groten getale
afgezakt naar the Dungeon om deze heren aan het werk te zien! En het feit dat zanger Ron
Bruynseels kampte met technische problemen, gaf dit optreden een hoog rock en roll gehalte,
topoptreden!”

BARK review at Rocktoberfest 2015 by Snoozecontrol
http://snoozecontrol.be/reviews/4523/
“Een band waar we enorm naar uitkeken was BARK. Deze Antwerpse band was op Antwerp Metal
Fest al een heel sterk uit zijn pijp gekomen en we waren benieuwd naar meer. Laat het ons zo
stellen, het gezegde 'blaffende honden bijten niet', gaat niet op voor BARK. Met een
indrukwekkende, snoeiharde set sloegen ze de ene genster na de andere. Bovendien beschikt
BARK over een klasse frontman en zanger, die verdomd goed weet hoe het publiek in te pakken.
Voor zo'n dosis charisma, moet zelfs de grootste zuurpruim overstag gaan, dachten we zo. Maar
ook muzikaal liet BARK er vanaf het begin tot het einde het dak er af gaan. Want hoewel de
zanger veel aandacht naar zich toe trekt met zijn interactieve aanpak, kun je niet voorbij aan die
verduiveld snedige gitaar riffs die ons telkens de keel doorsnijden. Daarbovenop beuken de drums
ons de hersens in, waardoor we niet anders kunnen dan mee headbangen met de rest van de
zaal. Toen we thuis de single Voice of Dog, I Remain Untamed, Cutting Eyes nog eens door de
boxen lieten loeien, werden we wederom weggeblazen. Zonder meer legt BARK de lat heel hoog,
maar ze brengen dan ook kwalitatief hoogstaande metal muziek met bovendien aandacht voor
show, vuurkracht en interactie. We zien al uit naar het, volgens onze bronnen, in januari 2016
uitkomende full album. Onder de indruk, en met barstende hoofdpijn van al dat headbangen en
moshen verlieten wij, en velen met ons, met een brede glimlach de zaal. Missie geslaagd.
Conlusie: Blaffende honden bijten wel!”

BARK Review Belgian Metal Invasion by Rockmuzine
http://rockmuzine.nl/2015/10/11/w2-trilt-op-haar-grondvesten-tijdens-de-belgian-metalinvasion/
“Aan het Antwerpse BARK de taak om het bal te openen. BARK bestaat pas sinds 2014 en de
band heeft in juli haar eerste single uitgebracht. Toch zijn de mannen van Bark al graaggeziene
gasten in de Belgische live scene. BARK typeert haar muziek op haar facebook pagina als:
“Rabies infected riffs”. En dat is niets teveel gezegd. Bark combineert metal met stoner en
elementen uit de hardcore waardoor er een bijzonder explosief mengsel ontstaat.
Op het podium van W2 Poppodium opende BARK bruut met de loodzware riffs van ‘Voice of Dog’,
zanger Ron Bruynseels spuwde zijn duistere teksten werkelijk de microfoon in. De nummers van
Bark zijn over het algemeen kort, zodat de band in de haar toebedeelde tijd een 11-tal nummers
kon spelen. De band wisselde razendsnelle hardcore af met tragere loodzware sludge metal.
Hoogtepunt van de show was ‘Roll the Dice’ waarin een melodieuze gitaarlick verraste waarna
donderende riffs over het publiek heenwalsten. In het afsluitende razendsnelle ‘Venomous Blood’
ging de band nog een keer voluit.
De intensiteit en rauwe energie maakten de show van BARK tot een belevenis.”

Interview with BARK by Snoozecontrol
http://www.snoozecontrol.be/interviews/4555/

BARK in Rock Tribune Magazine, October 2015

