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

  •    •  

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

- met-a-cog-ni-tion

Joshua Palmer is een jonge muzikant die mandoline speelt op
een opmerkelijk originele manier. Zijn manier van spelen lijkt niet
op die van de grote mandolinespelers als Bill Monroe, Sam Bush
of Chris Thile, maar het klinkt allemaal wel verrekte muzikaal en
verrassend goed. En juist het feit dat deze jonge hond het
allemaal op zijn volstrekt eigen manier doet zorgt ervoor dat je
even rechtop in je stoel gaat zitten, want hier gebeurt iets nieuws
op mandolinegebied. Het mag voor een buitenstaander niet
spectaculair lijken, maar ik vind dat erg leuk, zo’n jonge gast die
het avontuur opzoekt in een traditioneel klinkende muzikale
bluegrass-omgeving.

Daar komt bij dat Palmer het grootste deel van de composities
op zijn debuutalbum  zelf geschreven heeft. De
instrumentals zijn allemaal verbazingwekkend, en de liedjes zijn
allemaal al net zo goed, en daarin laat Palmer horen dat hij ook
nog eens een begenadigd zanger is. Dede Wyland en Tom
Mindte zorgen voor de harmony vocals, zodat je de perfecte
bluegrassharmony krijgt, en de band bestaat uit een aantal
jonge muzikanten uit de Patuxentstal, en dan weet je dat je
energieke, avontuurlijke muziek kunt verwachten – 
op fiddle,  op tweede mandoline, Scott Vestal op
banjo, Kenny Smith op gitaar, Mark Schatz op bas en Andy Hall
op dobro, het zijn allemaal muzikanten die al uitgebreid bewezen
hebben wat ze waard zijn, maar die hier opnieuw laten horen dat
ze perfecte groepsspelers zijn, en dat levert een ronduit
magnifiek album op. Pure klasse!

Metacognition

Nate Leath
Taylor Baker
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Joshua Palmer – Metacognition – - CD-269Patuxent Music 

Luister naar Joshua Palmer op eerste mandoline en Taylor
Baker op tweede mandoline in The Raven and the Crow:

      the raven and the crow

En hier het fraaie spel in het titelnummer van het album:

      metacognition

En tenslotte een fragment uit het nummer waar het album mee
opent, en waarin Palmer laat horen dat hij ook goed zingt, Train
of Tears:

      train of tears
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