Destemidos, provocadores, e de coletes de cabedal, são considerados das mais promissoras
bandas do heavy metal europeu. Os Toxikull impõem-se através de um imparável ataque
sonoro, devastando qualquer ouvido sem piedade e agarrando qualquer alma á sua música.
Influenciados pelos maiores nomes do Hard n Heavy como (Megadeth, Judas Priest,
Motorhead, Metallica), em 2016 lançaram o seu album de estreia “Black Sheep” e em Março
de 2018 o mais recente trabalho, o EP “The Nightraiser”.
“The Nightraiser” elevou os Toxikull a outro nível, chegando a todos os cantos do mundo.
É já considerado pela imprensa como um CD clássico, sendo mesmo muitas vezes comparado
ao primeiro album de Metallica, Kill em All.
“The album is an instant classic...” – Metal Temple
“A abordagem frenética e eletrizante que resulta da junção do heavy metal clássico, do speed
metal e do thrash de inspiração Bay Area, ou seja com tendências mais limpas, é sensacional.
– Via noturna
“Resumiendo, un excelente EP que les servirá de catapulta para el siguiente álbum.”diosdelmetal
“En definitiva, nos encontramos ante un excelente trabajo de Speed Metal al que la banda da
su toque personal con sus grandes dosis de Heavy Metal y Thrash, unos grandes músicos y
una producción envidiable. Disco altamente recomendable sin duda”.- Necromance
magazine
“Como se tivéssemos o “Kill em All” misturado com o “Number of the Beast” é um daqueles
EPs que noz vontade de ouvir vezes sem conta. Um dos grandes nomes do heavy/thrash
tradicional cá dentro e lá fora.”- World of metal mazagine
Desde 2016 até hoje contam com mais de 50 concertos em terras Portuguesas e Espanholas não
deixando ninguém indiferente devido ás suas energéticas e intensas atuações ao vivo.
Quem diz que o auge do rock foi nos 80’s, certamente ainda não conheceu os Toxikull.
Discografia
2016 – Album – Black Sheep – (Non nobis prod)
2018 – EP – The Nightraiser – (Mosher Records/Firecum Records)

Membros:
Lex Thunder - Antim “The Viking” - The Lorke - Michael Blade

Podem ser vistos:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/toxikull/
INSTAGRAM: toxikullmetalll
YOUTUBE: https://www.youtube.com/toxikull
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