)

zJs

hij'bcgelddi. \íar

een prach-

rige doseÍing van id.cën,

wii€en

goed gedmcdc ruÍen, wàt e€i nuances qua muchet De ritmesecrie

dÍ ttc

langs uitgaleten paden voonsjokr.

TÍomperdsr Loe.2n

soms;s hrar wcrkwiizr wrt pom

cci l.conick

pe$, op her knschrigeaf Maar er
zijn momenreo waarop schooi-

niet boos als caiépubliek keihxrd
doorzij', n,oz;ek heer práat wánt,
zo lichtie hij onlanss roe, tonder
die paters sroDden we hier niei.
Laconiek is ook de msierwaarcp
Loer op dn debuut hiin€nkomr:
kuierend, elsof hij €isen lijt nierzo
nodig hoefr. OpmeÍlelijkis ook
drr h ij vooÍal bugel speeh, strn inírument wáÍ je sel op schn(eri.

he;d zich

echropenbá(

her rnelMichael BreckeÍ enkele
kÉchdse lijnen zrt).n ool srella
Br Srrrlishr. H.ar inrpirátor Bill
Evaos wordt rechrsÍeeks ierdichr
met Funhallero. De ballads doet
Yoshiko domveg her besre, da,r
k,ij$ ze de meesre k.ns om,ijke
hannon'eë. op te htei bloeien.
En ze kan subrielspeler met dyna
oiek, zoah ir hcr slotstuklíith A
LndcSong.

st![ (wer

LOET
VAN DER LEE
GOING WAIKABOUT
rrd un JcÍr((r

bd. Di.J< Jc ch.f
G), Mnhi.rBo6n3l ír),Jol,in rloo,p
([),]mn KdrhÍ (J). opnamq juni

N T E
I

ti^

|....l

rype.

Mmrv.n bdll.

Íuncriofterr soed m:ar

is hchás

em rikje 'urderreco rded

gxt

is

Z,sordr fiij

moet Ván

dd ke

herook nier hd,bei, h;jheeÍi i;er
voor niea iets mer Milcs Dasis.
Zij', geluid is roid mei àfe. toe
€e, ruis hndje eó hij sPek ner
liefde laag. Een uirzondeíis is cP
lan Frerco AmbÍos€tri waarin
Lóer, in de nel sebhei doorgaÍ
Dick de GnáÍ, eeleren op zijn tenen sMrste"i on het?ijn ÍÍonÈ
per de hemelte rakei.Imponerend ir her rpelvan Michiel

Boffrl.p, misschien wel her

nreesr

t)ick dc cmlf lenrr ir enlele
"
stukka, liefdevol valtwerk.

Fr.nê van Lêêuwên

EDDYLOUISS/
MIC}IEL
PETRIJCCIANI
CONFÉRENCE DE PRESSE
F (l| Ín!s{!r).

()nmm.r

P

trru(irni(t.

^Ii.hd
t6 irri lee4
ir. 14

vorig ,rar vcrecheen ConÍ?Íedce
De Prc$e, een rcsisÍrde!.i een
I've oírmoedng tNren dc twe€

