
 

 

 

BIOGRAFIE 
 

   Cancelled (CND) is een internationale band uit Amsterdam bouwend aan hun eigen plek in de metal scene. Door hun eigen vibe te 
behouden, die zowel de technische als de emotionele kanten van het metal genre behelst, heeft de band een eigen dynamisch geluid 
gecrëerd. Mede door de zeer goede relaties van de bandleden onderling wordt het geluid gedragen door gedrevenheid en inspiratie uit de 
idealen en wat ze elke dag beleven, maar natuurlijk bovenal door hun passie voor het maken van muziek. 
 

   In de pers wordt hun muziek vergeleken, zowel muzikaal als technisch, met bands als Ill Nino, Tool, Biohazard, System Of A down, Machine 
Head en meer. Ze hebben echter hun eigen stijl en trekken daarmee fans uit hun huizen en in de zalen. Een fan beschijft het CND-geluid als 
volgt: “Muziek die technisch imponeerd, maar toch emotioneel geladen blijft en constant krachtig is”. 
 

   “We zijn met zoveel bands vergeleken die we bewonderen en ons inspireren, en er zijn zoveel verschillende bands in de scene, dat we dat 
alleen maar zien als een compliment. Verschillende mensen horen verschillende invloeden in onze muziek. Van Faith No More tot Tool en van 
Machine Head tot Biohazard”, zegt gitarist Daan Vonk. “Iemand noemde ons zelfs “Swedish death metal”, na het zien van één van onze 
shows. Dus je weet het maar nooit. Uiteindelijk vinden ze ons goed als wat we zijn: een efficient geïnspireerde band,” voegt bassist Spit toe. 
 

   Vanaf het begin nam Cancelled een aantal doelen voor ogen die misschien te hoog waren gegrepen voor een startende band. Maar door 
hard werken en vasthouden aan hun eigen filosofie met betrekking tot de te bewandelen wegen heeft de band vele deuren open gezet. Hun 
eerste optreden was in de Melkweg Max, voor een uitverkochte zaal in Amsterdam, als support act voor de Canadese metal band Kittie. De 
band viel op en in de smaak bij het publiek en, mede dankzij de hieruit voorgevloeide mond-op-mond reclame, ging het vuurtje steeds feller 
branden. 
 

   Binnen een korte periode kreeg de band naamsbekendheid in de Nederlandse underground scene en zelfs buiten de landsgrenzen. Een en 
ander werd gevolgd door de release van hun CD-single ‘Abstained’. De single kwam in een aantal charts, maar de meest indrukwekkende 
prestatie kwam van de videoclip van hetzelfde nummer. Deze stond al met al 18 weken in de top 10 van de Rockcharts van The Box, waarvan 
in totaal 9 op nr 1!. Dit opende wederom vele deuren die eerst gesloten leken. Kort na de release van de single werd de band uitgenodigd om 
te spelen op het Fields of Rock festival in Nederland. Dit festival is in Amerika bekend als de ‘Summer of Sanitarium Tour’ met Metallica als 
headliner. Ze kregen ook aandacht uit Duitsland, één van de grootste metal-markten in Europa, waar ze speelden op de beroemde festivals 
Rock am Ring en Rock im Park. Deze festivals behoren tot de grootste in Europa met jaarlijks meer dan 150.000 muziekliefhebbende 
bezoekers. 
 

   “De zomer van 2003 was te gek. We hebben door Oost Europa getourd en gespeeld op de grootste festivals in Duitsland en Nederland. We 
hebben hard gewerkt om deze dromen na te streven maar we hadden nooit gedacht dat de reacties zo positief en overweldigend zouden zijn. 
Mensen blijven onze show super vinden”, zegt drummer Sky Hahn over hun succesvolle tour. 
 

   Alhoewel de band zeer positief wordt ontvangen wat betreft hun studio werk is het meest indrukwekkende aspect van de band de live show. 
Rockezine.com beschreef dit op hun homepage als volgt (over het optreden op Field of Rock 2003); "...cause as Cancelled took the stage, the 
crowds gathered as one of today's most vibrant Dutch acts kicked teeth. Their Ill Nino, Machine Head-kick butt metal worked like a fist in the 
eye. Professional, great communication with the audience, a party... The Cancelled way, raging energy and a tight performance. The crowd 
responded very well, they had no choice. The band's presentation is not only professional; it's most of all very infectious. Watch out for this 
band, they have it in them to blow any of the well known names off the stage". 
 

   Door hun vele live optredens blijft de hoeveelheid fans groeien. De bandleden zijn er allemaal van overtuigt dat het live optreden en de 
uitwisseling van energie met het publiek de meeste voldoening geeft aan het leven van een muzikant. 
 

   “Dat is waar je echt bewijst je positie waardig te zijn” zegt zanger Yoav Zouker. “Iedere band kan tegenwoordig een goed album opnemen, 
maar de echte uitdaging en schoonheid zit hem in de presentatie en hoe deze wordt ontvangen. Tot nu toe zijn we meer dan gelukkig dat 
onze geboorte een welkome was, wat ons inspireert om te blijven onderzoeken en te groeien als band”, voegt gitarist Robert Bouws toe. 
 

   Cancelled heeft sinds het begin in 2001 zijn plaats afgebakend en werkt nu harder dan ooit om alle deuren open te houden, er nog meer te 
openen en iedereen naar de pit te krijgen. “Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar labels en meer support maar aan het einde van de dag is het 
toch de muziek die al zoveel voor ons heeft gedaan en onze waanzinnige fans. We willen dit gewoon voor hun blijven doen,” zegt Spit. 
 

   De band heeft onlangs de EP ‘Sinus’ opgenomen. Deze, door de band zelf geproduceerde, CD is voornamelijk voor promotie bedoeld en 
heeft al vele zeer positieve reacties gekregen. Daan: “Het is fijn om te merken dat de cd, die we opnamen met de gedachte ’demo’, zo goed 
ontvangen wordt. Hij mist de dure productie van bijvoorbeeld onze CD-single, maar bevat wel alle emotie, hart en ballen die we erin wouden 
stoppen”. 
 

   Naar aanleiding van hun succesvolle show van vorig jaar werd de band wederom uitgenodigd om op het Duitse Rock am Ring festival te 
spelen in juni van dit jaar. Het is uniek dat een Nederlandse band twee jaar achtereenvolgens op dit festival heeft gespeeld. Dit nieuws haalde 
dan ook vele kranten, muziekbladen en zelfs MTV News. Daarna volgde een succesvolle promo-tour in Engeland en nog vele optredens in 
eigen land. 
 

   Op dit moment is de band bezig met het schrijven van nieuwe nummers voor hun debuut album en zijn de plannen voor het opnemen van 
een nieuwe video-clip in volle gang. Als zelfstandige band zijn ze op zoek naar het juiste medium om ze te helpen hun beste werk neer te 
zetten, wat zal bestaan uit alles wat er reeds is gezegd over het ‘Cancelled-geluid’ en meer. Blijf erbij, en als je de kans krijgt om ze live te 
zien… aarzel dan niet en ervaar CND zelf. 


