I år 2017 har Crocell bl.a. fejret sit 10 års jubilæum ved at indspille det femte studiealbum,
”Relics”, som udkommer på aarhusianske LongLife Records i marts 2018.
Efterhånden som medlemmerne i den aarhusianske dødsmetal-maskine bliver ældre,
træder systemkritikken og verdensleden tydeligere frem i lyrikken og musikken, der
vrænger skarpere og skarpere ad en verden i frit fald. Crocells death metal er ikke for
sjov. Det er en lige højre til en verden, hvis potentiale ødelægges af magtelitens inkompetence.
Death/black metal med masser af rå, skandinavisk kraft har dannet udgangspunkt for
Crocells lyd siden grundlæggelsen i 2007, og det udgør dermed en rød tråd gennem de fire
Nyt album: Relics
roste albums, ”The God We Drowned” (2008), ”The Wretched Eidola” (2011), ”Come Forth
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Plague” (2013) og ”Prophet’s Breath” (2015).
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Records
Alle albums er blevet godt modtaget af lyttere og anmeldere, og bl.a. kaldte Rockfreaks.
net det seneste album for ”death metal in international class”, mens amerikanske Teeth Formater: CD, vinyl, digital
Produceret: JBO Sound, 2017
of the Divine svang sig op til ”a standout in death metal releases for 2015”.
Artwork: BF.B / Tue Rislund
Den samme opskrift var også baggrunden for, at Crocell lagde ud med at vinde titlen som
”årets metaltalent” ved Danish Metal Awards i 2008, blev udvalgt til at spille på SPOT i
2009, og for at bandet siden har etableret sig som et af de mest solide danske metalbands.
Bandet har desuden etableret et ry som et imponerende live-band herhjemme og i Europa.
Devilution skrev på et tidspunkt i en koncertanmeldelse, at Crocell var ”stærkere end
noget andet band herhjemme i den genre”, og det vidner om at det at spille live altid
har været Crocells livsnerve. Efter to Europa-turnéer, adskillige festivalshows og et hav
af koncerter i mere end 10 lande er Crocell en erfaren live-enhed - så sørg for at fange
bandet live, når chancen byder sig i 2018!
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Prophet’s Breath, 2015 (cd) / 2016 (vinyl)

a standout in death metal releases for 2015 (Teeth of the Divine)
death metal in international class (Rockfreaks.net)
Great effort! (The Power of Metal)
en toneangivende faktor inden for dansk metal (Heavymetal.dk)
helt oppe i toppen af dansk dødsmetal (GFR)
Come Forth Plague, 2013

The album is a masterpiece (The Sonic Sensory)
no excessive posturing, just excellent music (The Metal Observer)
Et fremragende udspil - lad plagen henrulle over land! (Metalized)
Et gennemført og overlegent album (Heavymetal.dk)
et helstøbt, velspillet og flot udført dødsmetalalbum (GF Rock)
The Wretched Eidola, 2011

High quality metal (The Power of Metal)
vil tilfredsstille alle med hang til tung, varieret, oldschool death metal (Lydtapet)
CROCELL überzeugen mit “The Wretched Eidola“ in allen Belangen (Metal.de)
Speerspitze der dänischen Metal-Szene (Legacy)

The God We Drowned, 2008
like being hit in the face with a wrecking ball... in the best way possible (Bigcheesemagazine)
could stand with giants (Global Domination)
competent, pure death metal throughout (Antenna)
ein von vorne bis hintern gelungenes, tolles Death Metal-Album (Legacy)

