
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toxicity, de enige Belgische tributeband van System Of A Down die zweert bij zijn formule: een geslaagde Toxicity-show is als het publiek en de band in 

het moment één worden.  Ze zingen samen, ze headbangen samen en ze zweten samen.   
 
Toxicity zag het levenslicht in 2007.  Serj Tankian, de zanger van SOAD, had net een solo-album gereleased en het zag er naar uit dat de muziek van SOAD 
een hele tijd op pauze zou staan.  Kenny Goemaere sprak hierop een viertal vrienden-muzikanten aan en met de voorwaarde dat er enkel SOAD-nummers 
zouden gecoverd worden stemden de andere 4 bandleden in. 
 
Na de eerste bandmeeting was duidelijk waar Toxicity wil voor staan: het muzikaal zo dicht mogelijk benaderen van het origineel.  Daarom dat er ook meteen 
geopteerd werd voor 2 gitaristen: niet het visuele maar het muzikale moet primeren.  En daaraan werd meteen de tweede doelstelling gekoppeld: het publiek 
zoveel mogelijk betrekken in de muziek.  Door de achtergrond van verschillende bandleden in punk- en metalbands was die attitude al meteen in de band 
aanwezig. 
 
Na een intensieve repetitieperiode van het volledige tweede studioalbum “Toxicity” van SOAD vond de vuurdoop plaats in zaal de Mast in Torhout: voor ruim 
1000 leerlingen van Sint-Rembert werd meteen duidelijk dat er veel mensen de muziek van SOAD kennen en kunnen meebrullen.  De eerste pogomomenten, 
wall of deaths en andere zottigheden waren meteen ook een feit.  
 
10 jaar later is het repertoire uitgebreid met nummers uit andere albums.  En de zweetgeur gaat er niet meer uit… 
  

“Father,  

 why have you forsaken me?” 



“How do you own disorder, 

disorder?” 

 
Bandleden: 

 
Frederik Dehullu: zang 
Joost Lefevere: drums 
Kenny Goemaere: bas, zang 
Stijn Margodt: gitaar 
Thijs Lammertyn: gitaar, zang 

 
 
 
 
 
 
Roadies: 
 
Angelo Arteel 
Bram Lammertyn 
Davy Coussens 
 
 
“Roadies zijn vrienden-muzikanten 

die ons bijstaan op en naast het 

podium, van het stemmen van  

gitaren tot het helpen dat er nie- 

mand gevloerd wordt door de  

microkabel van de zanger.”  



“Aerials, in the sky, when 

you lose small mind you free 

your life.” 

Een greep uit de plaatsen/festivals waar Toxicity al mocht rijpen: 
 
België: 

 Beerputrock, Beersel 
 Brielpoort, Deinze 
 Club De B, Torhout 
 De Kreun, Kortrijk 
 Hardrock Fest, Avelgem 
 Jeugdfeesten, Gullegem 
 Kastival, Kasterlee 
 Lodderrock, Schriek 
 Nachten van de Jukte, Gheluwe 
 Opblaaspop, Lochristi 
 Pekenrock, Ninove 
 Rock Monsieur, Hamont-Achel 

 
Nederland: 

 Azijnfabriek, Roermond 
 Soulex presents, Budel 
 Metal Up Your Ass Fest, Luttenberg  

 
Luxemburg: 

 L’entrepot, Arlon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meer info: 
 

http://www.toxicitytribute.be/ 
 
facebook: facebook.com/toxicitybelgiansoadtribute 
 
youtube: https://www.youtube.com/channel/UChHyXWCE4OlpMMio2BJq-mA 
 
instagram: @toxicitybelgiansoadtribute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bookings: 
 
 
 
 

of neem contact op via onze facebookpagina 

http://www.toxicitytribute.be/

