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adventures of a blue grass boy

Tom Ewing speelde van 1986 tot 1996 bij Bill Monroe als een
van zijn Blue Grass Boys. Ewing speelt slaggitaar en leadgitaar
en zingt, en tussen 1989 en 1993 maakte hij een reeks
opnames die alleen maar op cassettebandjes werden
uitgebracht. En dat in een tijd dat de cd het cassettebandje
volledig achterhaald maakte. Dus die opnames bleven jaren op
de plank liggen, tot Tom Mindte van Patuxent Records er wel
wat in zag om ze over te zetten.

En nu kunnen we dus genieten van een volledig uit het zicht
verdwenen juweeltje van een album van een kwart eeuw
geleden, met degelijke, ouderwetse bluegrass van een man die
gewend was in de schaduw te staan, maar die ondertussen een
aantal hele mooie liedjes had geschreven, zoals ,
naar aanleiding van de onverwachte dood van zanger en gitarist
Sid Campbell en Bill Workman, die in zijn eerste band zat. Of
zijn mooie ode aan . Of het prachtige heimweeliedje

 dat hij schreef op een eenzame dag in
Nashville toen hij zich realiseerde dat hij door het raam naar het
noorden, naar huis, stond te kijken. En nog een paar juweeltjes,
die hij hier naast een aantal klassiekers zingt en speelt.

Old Friend

Ohio
Lookin’ Out a Window

Spectaculair is het allemaal niet, wel erg goed, en een absolute
aanrader als je van bluegrass houdt. Je hoort verder onder
meer ook nog Glen Duncan op fiddle, Roy Huskey Jr op bas,
Mike Compton op mandoline en Blake Williams op banjo. Een
mooi groepje.

Tom Ewing – Adventures of a Blue Grass Boy – Patuxent
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