
BENNETT BRIER – Scorpio And Me 
 
De uit Austin, Texas afkomstige songschrijver Bennett Brier (hij is geboren in Beaumont, 
Texas en bracht zijn jeugd door in Houston) heeft eind vorig jaar met “Scorpio and Me” pas 
zijn tweede cd uitgebracht na het in 1999 verschenen debuutalbum “Anthem”. Het bijzondere 
aan dit album is dat hij hierop zelf geen uitvoerend artiest is – hij schreef wel alle 14 songs – 
maar de nummers liet uitvoeren door zijn goede vrienden Jay Sims (zang, gitaar en ook 
producer van de plaat) en Stephen Doster (leadgitaar en achtergrondzang). Deze heren hebben 
in het verleden hun sporen reeds verdiend : Jay Sims, die zelf al twee cd’s uit heeft onder zijn 
eigen naam, was in 2009 genomineerd als “Male Vocalist Of The Year” bij de Texas Music 
Awards en gitarist Stephen Doster’s songs zijn opgenomen door grote artiesten zoals Dr. John 
en Willie Nelson, beiden toch niet de eersten de besten. Ook werkte hij samen met o.a. Nanci 
Griffith, Charlie Sexton en Lyle Lovett. Stephen Doster brengt binnenkort een cd uit die hij 
maakte met Bill Carter en Will Sexton. 
 
Met Jay Sims, die ook reeds meespeelde op zijn debuut, heeft hij een zanger in huis gehaald 
die beschikt over een aangename, licht hese stem die wonderwel past bij de verhalende 
teksten van de nummers. De vertelstijl heeft hij waarschijnlijk gehaald van zijn grote 
voorbeeld Bob Dylan die, toen hij 17 jaar oud was, een verpletterende indruk op Bennett heeft 
nagelaten bij de optredens die hij toen van deze grootheid zag. Na deze concerten besloot 
Bennett gitaar te leren en songs te schrijven. 
 
Het titelnummer “Scorpio And Me” is meteen één van de hoogtepunten : een knappe, 
gevoelige folkrocksong. De productie van Jay Sims is kraakhelder en zo komt het loepzuivere 
gitaarspel van Stephen Doster volledig tot zijn recht. Helaas wordt het niveau van de titelsong 
niet aangehouden : het uitgesponnen “Anna Tennilee” is langdradig en kabbelt teveel voort 
net als “ Harsh Unto My Eyes”. Teveel nummers op de cd hebben dezelfde opbouw en ritme 
en zijn onderling inwisselbaar. De spanningsboog van ongeveer de helft van de liedjes is 
onvoldoende. 
 
Bennett Brier bewijst evenwel ook prachtsongs te kunnen schrijven : “Harijan” met zijn 
subtiele gitaarlijnen is ronduit knap, “Right Time Forever” en zeker ook “Outside My 
Window”, met hemelsmooi gitaarspel, zijn twee geweldige songs. Bennett verdient zeker de 
aandacht van de liefhebbers van verhalende folkrock. Bennett Brier, die reeds meer dan 30 
jaar actief is als songschrijver en ongeveer 150 songs schreef, bewijst dat hij het vak onder de 
knie heeft. Nu nog wat meer variatie in de nummers brengen en dan wordt zijn volgende cd 
een topper. 
 
Lou 
 


