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have at it

Serene Green is een bluegrassband. Vier fanatiek samen spelende en zingende mannen, die
ook samen liedjes schrijven. Elf van de twaalf nummers op  zijn door de leden van
de band zelf geschreven. Je hoort Quentin Fisher op mandoline, Michael Johnson op gitaar,
Steve Leonard op banjo en Shane McGowan op bas. Behalve Leonard zingen ze ook allemaal,
maar ik moet bekennen dat ik ze als instrumentalisten sterker vind dan als zangers.

Have At It

Maar de energie en de lol van het samen muziek maken straalt er aan alle kanten van af,
waardoor het een bijzonder aanstekelijk plaatje is geworden, met een paar heerlijke
meezingnummers en een paar erg mooie instrumentals waarin ze alles uit de kast halen. Er
spelen nog een paar gasten mee op fiddle en dobro, maar je hoort vooral de energieke
bluegrass van een volledig op elkaar ingespeeld kwartet. Mooi.

 –  –  CD-335Serene Green Have At It Patuxent Music

Luister hier naar en paar fragmenten:

serene green - later in the evening

serene green - diggin' a hole

serene green - have at it
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Serene Green is a bluegrass band. Four fanatically playing and singing men 

together, who also write songs together. Eleven of the twelve songs on Have 

At It were written by the members of the band themselves. You hear Quentin 

Fisher on mandolin, Michael Johnson on guitar, Steve Leonard on banjo and 

Shane McGowan on bass. Besides Leonard they all also sing, but I have to 

admit that I find them stronger as instrumentalists than as singers. 

 

But the energy and fun of making music together radiates from all sides, 

making it a particularly catchy picture, with a few wonderful sing-along 

songs and a few very beautiful instrumentals in which they get everything out 

of the closet. There are still a few guests playing on fiddle and dobro, but 

you can mainly hear the energetic bluegrass of a completely coordinated 

quartet. Beautiful. 
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