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Bennett Brier, Scorpio And Me  (Independent)

Er is iets merkwaardigs met deze CD. Bennett Brier, een songwriter uit
Austin (hij werd geboren in Beaumont, Texas en groeide op in Houston),
presenteert de CD als zijn CD, maar zijn bijdrage aan de CD zijn de
songs. De uitvoering is in handen van Jay Sims, productie, zang en
gitaar (ook een Texaan van geboorte) en de geweldenaar Stephen
Doster (lead gitaar en backup vocalen). Incidenteel horen we ook nog
James Stevens (tevens de persoon die de CD opnam en mixte in Austin)
meezingen. Brier schrijft al 30 jaar liedjes en heeft er inmiddels meer
dan 150 op zijn naam staan, waaronder de 14 op deze CD. In twee
nummers heeft hij hulp van een makker, in ‘Harijan’ is dat voornoemde
Jay Sims. 

In 1999 was er ook een CD met Bennett’s liedjes, toen met
medewerking van twaalf anderen (‘Anthem’). Denk overigens niet dat
Bennett niet actief is als musicus, hij heeft onder meer samen met een
vriend in Austin gespeeld (als ‘The Stragglers’). Terug naar de nieuwe
CD en in de eerste plaats naar de liedjes. Brier schrijft songs die zijn te
rangschikken onder folk, maar dan wel met een poppy randje. Hij noemt
zijn stijl zelf ‘contemporary folk’ en noemt als zijn voornaamste
invloeden Bob Dylan, The Beatles, Joni Mitchell, Butch Hancock en Nanci
Griffith. Na een flink aantal speelbeurten blijft vooral Hancock als
belangrijke invloed overeind. Bennett’s liedjes hebben enige
verwantschap met die van Butch. De soms gruizige en prettige stem van
Sims, een man die een lange muzikale historie heeft en in enkele
typisch Texaanse bandjes heeft gespeeld en het prachtige gitaarspel van
Doster zijn een genot voor het oor. De liedjes hebben enige tijd nodig
om te beklijven en gaan zich dan op prettige wijze in je nestelen.

‘Scorpio and me’ is een echt singer-songwriter product met als 
merkwaardige bijkomstigheid dat singer en songwriter niet één en
dezelfde persoon zijn. Meer dan 60 minuten prettig doorkomende muziek
met in de hoofdrollen een lekkere stem en een puike gitaar, maar toch
duidelijk ‘anders dan anders’.  Jammer dat de teksten niet zijn
bijgeleverd, dat hoort toch echt bij dit soort producties. Ik heb ze ook
niet op internet gevonden. (Fred Schmale) (Fred Schmale)
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