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debuut afkomstige Get It 
Like That, dat opgedragen 
werd aan de destijds net 
overleden Rush-drummer 
Neil Peart. Zo blijkt zelfs 
een drumsolo te kunnen 
ontroeren.
HHHHH
Robert Haagsma

Benny Sings
Music
Stones Throw
R&b, hiphop, pop
W Nobody’s Fault

In het titelnummer van zijn 
achtste studioalbum 
probeert Tim van Berkes-
tijn ons duidelijk te maken 
hoeveel muziek voor hem 
betekent. Het is wat 
tragisch dat uitgerekend 
het bijbehorende album 
ernstig in gebreke blijft 
waar het erom gaat dit 
overtuigend te communice-
ren. De liedjes blijven 
hangen in impotente 
grooves, de arrangementen 
werpen niet de minste 
verrassingen op en het 

blijft me onverminderd 
komisch voorkomen dat 
iemand met zo’n dun en 
week stemmetje ooit als 
artiestennaam Benny Sings 
heeft gekozen. Benny zingt 
inderdaad, maar vraag niet 
hoe. Soms lijkt hij de 
woorden zelfs met de 
grootste moeite nauwelijks 
over zijn lippen te kunnen 
krijgen, maar je kunt horen 
dat het een bewuste 
manier van fraseren is. Het 
klinkt allemaal zo bedacht, 
precieus en zuurstofarm. 
En wanneer de drummer 
van vlees en bloed afwezig 
is, doen de door Van 
Berkestijn geprogrammeer-
de ritmetracks je vrezen 
dat alleen tinnen soldaatjes 
nog op deze witmans-r&b 
kunnen swingen. 
HHHHH
Chris van Oostrom

Mario Biondi
Dare
Sony
Souljazz, pop
W Simili

Mario Biondi heet in 
werkelijkheid Mario Ranno 
en is in zijn thuisland Italië 
al sinds jaar en dag een 
gevierde ster. Hij is 
inmiddels de vijf kruisjes 
gepasseerd en wil nu 
eindelijk ook wel eens 
scoren op de internationale 

markt. Dit nieuwe album 
moet hem daar een handje 
bij helpen. Het is de vraag 
of dat lukt, maar aan de 
kwaliteit van Biondi als 
zanger zal het in ieder 
geval niet liggen. Je kunt 
hem wat stemgeluid 
betreft nog het beste 
vergelijken met mannen als 
Barry White, Lou Rawls en 
Tom Jones. Donkerbruin, 
zwoel en sexy met een 
rauw randje. Deze zoon 
van een lokaal bekende 
volkszanger heeft gewoon 
internationale potentie, dat 
hoor je aan elke eigen 
compositie af. Hij heeft een 
duidelijke voorkeur voor in 
het Engels gezongen 
souljazz en dat is dan ook 
de muzikale hoofdmoot 
van deze plaat. Maar wat ik 
eigenlijk veel interessanter 
vind, zijn de momenten dat 
Biondi overstapt op zijn 
moedertaal, zoals in Simili. 
Dat levert Italiaanse 
popmuziek van de 
bovenste plank op. 
HHHHH
Harry de Jong

Blackbriar
The Cause Of  
Shipwreck
Eigen beheer
Symfonische rock, gothic rock
W Through The Crevice

Na drie ep’s besloot deze 
gothic rockband uit Assen 
tot een debuutplaat. Dat 
lijkt misschien lastig 
wanneer je alles in eigen 
beheer doet. Maar nee 
hoor: met een crowdfun-
dingsactie haalde de groep 
binnen enkele dagen liefst 
70.000 euro binnen, 
waarmee ze ver boven het 
streefbedrag van 25.000 

euro uitkwamen. Blackbriar 
schakelde daarnaast produ-
cer Joost van den Broek 
(Epica, Ayreon) in. Het 
resultaat? Een magisch 
werkstuk van tien 
symfonische gothic 
rocktracks die een 
verrassend poppy randje 
krijgen dankzij de stem 
van zangeres Zora Cock. 
Die is namelijk zo hoog en 
lieflijk dat het glazuur van 
je tanden spat – totdat je 
beseft waarover ze zingt. 
Thema’s als hekserij, de 
dood en andere obscuritei-
ten passeren de revue en 
krijgen meer diepgang 
dankzij de onvoorspelbare 
uithalen en de onheilspel-
lende klanken die ze uit 
haar keel weet te persen. 
Heel indrukwekkend! 
Hierdoor balanceer je 
telkens op het randje van 
je stoel – en van de 
waanzin. Meer ruimte voor 
de instrumentatie en 
wellicht wat folk in de mix 
zou het geheel nog 
interessanter maken.
HHHHH
Elysa van der Ven

Judy Collins
White Bird – Antho-
logy Of Favorites
Wildflower/Cleopatra
Singer-songwriter, folk
W Diamonds And Rust  

(feat. Joan Baez)

Hoewel ze menigmaal 
bewezen heeft ook zelf 
uitstekende songs te 
kunnen schrijven, is Judy 
Collins toch vooral bekend 
geworden als vertolkster 
van andermans creaties. 
Op White Bird, genoemd 
naar de gelijknamige 
klassieker van It’s A 

Scan de QR-code met de camera van je telefoon 
en abonneer je op de playlist 'De Recensies'.

Beautiful Day, laat ze nog 
eens haar favorieten uit al 
die beduimelde songbooks 
voorbijkomen. Voor de 
ware Collins-discipel zal 
deze verzameling dan ook 
een feest der herkenning of 
een te vertrouwde echo 
vormen. Alwéér Both Sides 
Now? Maar op zich valt er 
op de repertoirekeuze 
natuurlijk weinig aan te 
merken. De duetversies 
van Diamonds And Rust en 
Last Thing On My Mind met 
respectievelijk Joan Baez 
en Stephen Stills als 
zangpartners behoren zelfs 
tot de beste opnames uit 
haar rijke oeuvre. En de 
hier opgenomen versie van 
Randy Newmans I Think 
It’s Going To Rain Today is 
vele malen beter dan de op 
In My Life (1966) voorko-
mende uitvoering, die 
destijds weinig subtiel 
afgeraffeld werd. De 
onderhavige make-over 
onderscheidt zich met 
name door een spannend, 
licht unheimisch arrange-
ment.
HHHHH
Chris van Oostrom

Shemekia  
Copeland
Uncivil War
Alligator/V2
Blues, Americana
W Walk Until I Ride

Het meest opvallende aan 
Shemekia Copelands 
achtste plaat is de 
onverbiddelijke kracht van 
haar voordracht. Nimmer 
straalde haar rijke en 
grofkorrelige stem, ergens 
halverwege Ruth Brown en 
Mavis Staples, zo’n 
overtuiging uit en de geën-
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Onze hardwerkende recensenten hebben bij elk  
album een luistertip gekozen: de song die in hun oren 
het meest kenmerkend is voor de hele plaat. Voor 
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blad. Zo kun je super eenvoudig tijdens het lezen naar 
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Captain Morgan is de mascotte van Alestorm. Hij is een soort ondode piratenkapitein die veelvuldig op artwork en merchandise van de band opduikt.
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