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- jukebox bluegrass

Louie Setzer speelt al bluegrass sinds 1970 en is daar nooit mee
opgehouden. In de jaren zestig vormde hij met zijn broers een
Country en Western Band, Country Alliance, maar de liefde voor
de bluegrass-manier van zingen, de high lonesome sound, de
samenzang en de akoestische instrumenten waren toch sterker.

Louie werd actief als bluegrassfanaat en richtte onder meer
samen met anderen de Appalachian Fiddle & Bluegrass
Association op, die elke maand “shindigs” organiseerden, en
daar ontstond ook Louie’s band The Appalachian Mountain
Boys, die vanaf 1976 opnames maakten.

Op Jukebox Bluegrass speelt één van de Appalachian Mountain
Boys mee, Ron Penska op basviool. Verder bestaat de band uit

 op banjo,  op fiddle en 
op mandoline en tweede stem. Billy Hancock en Frank Sulivan II
verzorgen gastoptredens op drie verschillende nummers. Het is
vooral de stem en de gitaar van Louie Setzer die het werk doen
hier, en de relatief jonge band die de perfecte ondersteuning
geeft, waardoor er een perfect hard-core honky tonk
bluegrass-album is ontstaan.

Mark Delaney  Nate Grower Tom Mindte

Er worden vooral klassiekers gespeeld – pure bluegrass als
 van de Stanley Brothers of 

 van Buzz Busby, maar ook Blue Eyes Crying in the
Rain van Willie Nelson of  van George
Jones, die door Setzer vakkundig en energiek
“gebluegrassificeerd” worden. Er is een popliedje, een gospel en
een draak van een kerstliedje en nog een paar tranentrekkende
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smartlappen, die allemaal de perfecte bluegrassbehandeling
krijgen. Setzer heeft een stem waar je zijn leeftijd aan af kunt
horen, maar zingen kan hij nog steeds, en met grote overtuiging
– en de high lonesome sound heeft hij volledig in de vingers.

 – Jukebox Bluegrass –  &
 – RIP/PX 224-274

Louie Setzer Ripsaw Records
Patuxent Music
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