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Melissa James ‐ Day Dawns

Ook deze zaterdag besteed ik weer aandacht
aan een wat onbekendere plaat uit de hoek van
de Amerikaanse rootsmuziek. Die plaat komt
deze week voor de afwisseling eens uit
Engeland en bevat als belangrijkste
bestanddeel soul. Day Dawns is het debuut van
ene Melissa James en al na een paar noten
vraag je je af waarom deze zangeres niet al
lang wereldberoemd is. Day Dawns bevat
authentiek klinkende soulmuziek met hier en

daar wat invloeden uit de blues, gospel en jazz. Het is muziek die opvalt door de
sfeervolle en vol klinkende instrumentatie waarin mooie gitaarlijnen, een fraai
Hammond orgeltje en hier en daar wat subtiele blazers domineren, maar de
ritmesectie stiekem de show steelt. Het zijn fantastische muzikanten die Melissa
James omringen, maar ze maken muziek die volledig in dienst staat van de
fraaie vocalen van Melissa James. Daar valt wat voor te zeggen, want wat kan
deze dame zingen. Melissa James kan stevig uithalen, maar overtuigt ook in
songs waarin ze fraai ingetogen zingt of zelfs bijna fluistert. Luister naar Melissa
James en een heel legioen grote soulzangeressen passeert de revue. Day Dawns
heeft hierdoor eigenlijk alles wat een moderne soulplaat moet hebben en kan
zich ook meten met alle moderne soulplaten die het afgelopen jaar of zelfs de
afgelopen jaren zijn verschenen. Ik heb persoonlijk een voorkeur voor de uiterst
ingetogen en vaak wat jazzy songs die het heerlijk doen op de late avond, maar
ook als Melissa James de veters uit je schoenen zingt heeft ze je onmiddellijk te
pakken. Dankzij de smaakvolle instrumentatie en de fantastische zang kan het
debuut van Melissa James na een paar minuten eigenlijk al niet meer stuk, maar
de Britse schrijft ook nog eens kwalitatief hoogstaande songs die blijven
vermaken en verrassen. Alles bij elkaar genomen heeft Melissa James een
debuut afgeleverd dat goed genoeg is voor een mooi plekje in de eregalerij van
de soulmuziek van dit moment. Om echt door te breken naar een groot publiek
heb je tegenwoordig veel meer nodig dan alleen maar een goede plaat,
waaronder een flinke dosis geluk en de nodige exposure in de media. Dat geluk
wens ik Melissa James van harte toe en aan de exposure lever ik graag een
bescheiden bijdrage, want Day Dawns is echt veel te goed om over het hoofd
gezien te worden. Zeer warm aanbevolen aan een ieder die de soulmuziek een
warm hart toedraagt, maar eigenlijk valt geen enkele muziekliefhebber zich een
buil aan deze uitstekende plaat. Erwin Zijleman

Day Dawns van Melissa James ligt niet in Nederland in de winkel, maar kan besteld worden via haar

website, die doorlinkt naar Bandcamp, iTunes en Amazon: http://melissajames.com/index.php/store/

Bob Dylan ‐ Tempest
2012 is tot dusver een
muziekjaar waarin de
jonge honden het wat
laten afweten en de
oudere garde floreert.

Bob Dylan werd eerder dit jaa...

Calexico ‐ Algiers
Het is behoorlijk lang stil
geweest rond Calexico en
dat zijn we niet gewend
van de band uit Tucson,
Arizona. Stil is in dit

geval overige...

ZZ Top ‐ La Futura
De vergrijzing slaat ook in
de popmuziek
momenteel hard toe. Een
ieder die een jaar of
twintig geleden zou

hebben beweerd dat in 2012 meni...

Sean Rowe ‐ The
Salesman And The Shark
Magic, de vorige plaat
van de Amerikaanse
singer‐songwriter Sean
Rowe, omschreef ik

anderhalf jaar geleden als een magische
plaat die je c...

Aimee Mann ‐ Charmer
Ik bewonder Aimee Mann
al sinds de tijd dat ze de
band 'Til Tuesday
aanvoerde. Deze zwaar
onderschatte

Amerikaanse band maakte in de
tweed...

The xx ‐ Coexist
xx, het debuut van de
Schotse band The xx,
verscheen precies drie
jaar geleden en wordt
inmiddels gerekend tot

de meest sprankelende, avon...

Roxy Music ‐ The
Complete Studio
Recordings (de eerste vijf
platen)
Een paar dagen geleden
stond ik al stil bij de

release van de prachtige Roxy Music
box‐set The Complete Studio
Recordings. Vandaag duik ik w...

Stephanie Fagan ‐ Heart
Thief
Via mijn deelname aan
de EuroAmericana chart (

http://www.euroamericanachart.eu )
krijg ik met enige regelmaat platen van
Amerikaanse roots...

Jon Spencer Blues Explosion ‐ Meat &
Bone
De afgelopen acht jaar hebben we niets
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Calexico ‐ Algiers
Het is behoorlijk lang stil
geweest rond Calexico en
dat zijn we niet gewend
van de band uit Tucson,
Arizona. Stil is in dit

geval overige...

Anne Soldaat ‐ Anne
Soldaat
Anne Soldaat maakte
deel uit één van de
beste gitaarbands uit de
geschiedenis van de

Nederlandse popmuziek, Daryll‐Ann,
maakte een prima p...
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platen)
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gehoord van de Jon
Spencer Blues Explosion,
maar Jon Spencer, Judah
Bauer en Russel Simins
hadden e...

Stealing Sheep ‐ Into The
Diamond Sun
Stealing Sheep is een uit
Liverpool afkomstig trio
dat bestaat uit gitariste
en zangeres Emily

Lansley, toetseniste en zangeres
Rebecca Ha...
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Rumer ‐ Seasons Of My
Soul
In Nederland moeten we
om onduidelijke redenen
nog tot februari op de
release van het debuut

van Rumer wachten, maar in Engeland
raakt men m...

Jaarlijstje 2011
Hoewel ik het maken van
jaarlijstjes altijd zeer
serieus heb genomen, is
het eigenlijk een vrij
zinloze bezigheid. Een

nauwkeurig samengeste...

Jaarlijstje 2010
Een paar jaar geleden
was ik dagen bezig met
het samenstellen van
mijn jaarlijstje. Dit jaar
bleef ik het maar

uitstellen en heb ik zelfs ov...

Agnes Obel ‐
Philharmonics
De eerste blaadjes vallen
inmiddels van de bomen
en het zal niet lang
duren voor de

temperaturen ’s nachts voor het eerst
weer onder de nul ...

Mickey Newbury ‐ An
American Trilogy
Hoewel mijn platenkast
goed is gevuld met de
meest uiteenlopende
singer‐songwriters, deed

de naam Mickey Newbury bij mij geen
belletje rinke...

Bob Dylan ‐ Tempest
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Recordings. Vandaag duik ik w...

ZZ Top ‐ La Futura
De vergrijzing slaat ook in
de popmuziek
momenteel hard toe. Een
ieder die een jaar of
twintig geleden zou

hebben beweerd dat in 2012 meni...

Bill Fay ‐ Life Is People
Bill Fay is een Britse
singer‐songwriter die aan
het eind van de jaren 60
werd getipt als het Britse
antwoord op Bob Dylan

en dit onderstr...

Phantom Limb ‐ The
Pines
Gisteren besprak ik de
bijzondere plaat van het
uit New Orleans
afkomstige Hurray For

The Riff Raff. Vandaag is het de beurt
aan het uit h...

Kill Ferelli ‐ A Modern
Scenery
Op mijn BLOG domineren
de uiterst serieuze
singer‐songwriters, maar
zo af en toe heb ik

behoefte aan een recht voor je raap
rockplaat met ...
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▼▼    september (19)

Ben Folds Five ‐ The Sound Of The
Life Of The Mind...

Grizzly Bear ‐ Shields

Jon Spencer Blues Explosion ‐ Meat &
Bone

Stealing Sheep ‐ Into The Diamond
Sun

Stephanie Fagan ‐ Heart Thief

Six Organs Of Admittance ‐ Ascent

Aimee Mann ‐ Charmer

Ian Hunter & The Rant Band ‐ When
I'm President

The Mastersons ‐ Birds Fly South

ZZ Top ‐ La Futura

Calexico ‐ Algiers

Melissa James ‐ Day Dawns

The xx ‐ Coexist

Bob Dylan ‐ Tempest

Kill Ferelli ‐ A Modern Scenery

Corb Lund ‐ Cabin Fever

Coeur De Pirate ‐ Blonde

Cat Power ‐ Sun

Malcolm Holcombe ‐ Down The River

►►     augustus (28)

►►     juli (22)

►►     juni (30)

►►     mei (34)
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2012 is tot dusver een
muziekjaar waarin de
jonge honden het wat
laten afweten en de
oudere garde floreert.
Bob Dylan werd eerder

dit jaa...

Adele ‐ Live At The Royal
Albert Hall
Het is bijna december en
dus zakt het aantal
nieuwe releases als een
plumpudding in elkaar.

De komende weken daarom vooral
vergeten platen, ...

Neil Young ‐ Le Noise
Ik lees de laatste tijd net
wat te vaak dat Neil
Young al heel lang geen
fatsoenlijke plaat meer
heeft gemaakt. Er zijn er

zelfs die beweren...

Birdy ‐ Birdy
Birdy is het alter ego van
de Britse Jasmine van
den Bogaerde. Als
dochter van een
concertpianiste kon ze al

op zeer jonge leeftijd uitsteke...

Robert Plant ‐ Band Of
Joy
In 1982 verscheen niet
alleen de laatste, en met
afstand slechtste, plaat
van Led Zeppelin (Coda),

maar debuteerde zanger Robert Plant
ook a...
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►►     februari (27)

►►     januari (27)
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