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Tracklist:

1. Critical Method  

2. The Absolute Center 

3. Careless  

4. Human Throne   

5. Catatonic Dreams 

6. Devolution 

7. Doped up Salvations   

8. Eyes for Gold

Meer dan een decennium geleden begonnen 4 schaamhaarloze snotapen muziek te maken in een 
klein repetitiekot in Flanders’ Fields. Dat de luide herrie die ze toen maakten onder de naam Steak 
Number Eight het zo ver zou schoppen, hadden ze nooit kunnen dromen. Van de grootste 
concertzalen van België uitverkopen, op de grootste metalfestivals van Europa staan, tot op 
tournee gaan met bands als Mastodon, The Dillinger Escape Plan, Alice Cooper en Deftones, ze 
deden het allemaal. 

Niemand zag het dan ook aankomen toen de band er in 2018 mee ophield; …al was dat nooit hun 
intentie. De bandnaam die onlosmakelijk verbonden was met de overleden broer van frontman 
Brent lag hen nauw aan het hart maar voelde gedateerd aan. Er volgden nog 2 hopeloos 
uitverkochte afscheidsshows in de Vooruit met maar liefst 2.400 tickets die in een paar uur de 
deur uitvlogen. Toch bleek dit niet helemaal een afscheid te zijn, maar het begin van een nieuw 
hoofdstuk…  

Met de originele line-up intact gingen de bandleden verder onder de naam STAKE. In het kader 
van deze wedergeboorte draaide Red Bull Music het afgelopen jaar een docu rond de band: From 
Fresh Cut to Dry Aged: how Steak Number Eight became STAKE.  

 

 

 



 
 

STAKE tekende inmiddels een contract bij het gerenommeerde Britse HASSLE RECORDS, en op 2 
mei 2019 brachten ze met “Catatonic Dreams” een eerste single uit, gevolgd door een 12” vinyl EP. 
Debuutalbum “Critical Method” verschijnt op 1 november. Verwacht een strakker geluid, met 
meer referenties naar de nineties, maar minstens evenveel energie! 
 
All songs written by STAKE  

STAKE is Joris Casier, Brent Vanneste, Jesse Surmont & Cis Deman  
 
Produced by Stéphane Misseghers  
Co-produced by Brent Vanneste  
Recorded at Number Nine Studios By Stéphane Misseghers & Sebastian Omerson  
Mixed at Number Nine Studios by Sebastian Omerson  
Additional mixing by Brent Vanneste  
Mastered by Uwe Teichert at Elektropolis  
Additional guitar on ‘The Kindly Ones’ by Ryan Roxie  
Words on ‘The Kindly Ones’ by Sarah Vederzwaar  
Synth & percussion on ‘Catatonic’ by Francois De Meyer  
STAKE under exclusive license to Hassle Records 
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