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Wool-E-Tapes/Discs staat er vooral om bekend om nieuwkomers (remember
de fantastische Whispering Sons) en meer obscure projecten een kans te
geven. Maar het fijne label met het schaapje heeft nu ook enkele gevestigde
waarden onder de vleugels genomen. Na Front 242-zijproject Nothing But
Noise en Jean Marc Lederman (The Weathermen), kwam recent ook het
nieuwe The Breath Of Life-album uit op Wool-E Discs.

The Breath Of Life is een darkwaveband uit Gembloux, nabij Namen dat al
bijna 3 decennia aan de weg timmert. Isabelle Dekeyser imponeert zowel
live als op plaat met haar engelenstem. In de eerste helft van de jaren 90’
scoorde de band een clubhit met het fantastische Nasty Cloud met een
heerlijk opzwepende viool. De song verscheen op tal van compilaties. The
Breath Of Life groeide uit tot een instituut in de Belgische gothscène. 5 jaar na hun vorige worp is The Breath Of Life
terug met Under The Falling Stars.

The Breath Of Life trapt niet in de val van herhaling. Hoewel een nummer als Crime Passionel zeer vertrouwd klinkt
met de breekbare vocalen, de viool die de dans leidt en de bas die het geheel bindt; is het album als geheel
voldoende verrassend. Daar zorgen vooral de gitaren voor, die niet enkel typisch gothic klinken, maar tal van
rockstijlen aanboren. De elektronica wordt spaarzaam, maar doeltreffend gebruikt. Op die manier bevat Under The
Falling Stars voldoende variatie.

We horen vanzelfsprekend enkele typische etherische, romantische en dromerige songs zoals Until The Day. Maar
Isabelle en co gooien het dikwijls over een andere boeg. Zo klinkt Hide elektonischer en Blackout meer up-tempo.
Hoogtepunt voor mij persoonlijk is A New Reality, dat begint met dreigende synths en een laidback gitaar. Naar het
einde toe bouwen de elektronica het momentum op en vervolgens wordt er een wall of sound gecreëerd.

Fans van The Breath Of Life kunnen dit album blindelings aanschaffen en zich als vanouds laten meedrijven op
heerlijke melodieën. Misschien zouden mensen van buiten de zwarte scène Under The Falling Stars ook een kans
kunnen geven. Neem de proef op de som op de site van de band of op de Bandcamp site van Wool-E discs.
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