
  –    •    •    •    •    •    •    –  
  •    •    •    •  

  •    •  

startpagina muziek boeken cartoons en strips films en tv kunst fotografie concerttips contact
onzin kaartenbak ons dorp meningen en opinies buitenwereld

holly's hoekje foto's holly moors gastschrijvers

- weary river

 maakt nog pure, ouderwetse bluegrass, zoals je
hem niet zo heel vaak meer hoort. Paisley en zijn band 

 spelen de bluegrass zoals hij bedoeld is, met
veel soul en emotie, the high lonesome sound. En dat levert
regelmatig ook dat ouderwetse kippenvel op die pure,
onversneden gepassioneerde muziek kan opleveren.

Danny Paisley
The

Southern Grass

Paisley is een bluegrassveteraan, de perfecte bluegrasszanger
en een geweldige slaggitarist. Onderschat dat laatste vooral niet,
want je komt tegenwoordig niet zo heel veel echt goede
slaggitaristen tegen, en Paisley is echt subliem (in het Engels
heet het overigens rhythm guitar, maar dat terzijde).

TJ Lundy is de fiddle-speler van de band, ook al een virtuoze
veteraan, die niet alleen pittig speelt, maar ook bluesy en
gevoelig. Je hoort hem hier overigens naast een andere
top-fiddler, Doug Meek. Ryan Paisley is pas vijftien en speelt al
drie jaar in de band op mandoline – hij is de zoon van Danny, en
de bek valt je open als je hem hoort spelen – met een rauw
randje, bluesy, krachtig, energiek, en nu al behoorlijk virtuoos.

Eric Troutman speelt bas en doet dat perfect, en hij zingt
bovendien de perfecte tweede stem.  zingt ook en
speelt banjo, en samen vormen deze mannen de perfecte
ouderwetse, maar eigenlijk volstrekt tijdloze bluegrassband.

 is van het eerste tot en met het laatste nummer
een absolute aanrader.

 Mark Delaney

Weary River

 & The Southern Grass – Weary River –Danny Paisley
Patuxent cd-270
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Luister hier naar een paar fragmenten:

darling nellie across the sea (ap carter)

come hither to go yonder (bill monroe)

weary river (chris stuart)
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common ground – luca faccio fotografeerde korea rob, robert en robin –
drie fenomenale americana-musici
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