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Vrijdag 6 februari 2015 : Brian McNeill (SCT)

Brian McNeill songwriter, componist en producent. Meer dan 40 jaar on the road als muzikant. Was één van de
oprichters van de The Battlefield Band die traditionele muziek wist te combineren met hedendaagse stromingen in
de folkmuziek. Leerde viool spelen voor hij andere instrumenten hanteerde. McNeill speelt in zijn eentje een hele
band op een reeks van instrumenten zoals gitaar, viool, viola, mandoline, concertina en hurdy-gurdy. Speelde
viool met The Battlefield Band vanaf de oprichting in 1969 tot 1990. In de negentiger jaren maakte hij een
tournee met het Schotse ensemble Clan Alba, waar ook Dick Gaughan deel van uit maakt. Als romanschrijver
publiceerde hij twee boeken, The Busker en To Answer The Peacock. Hij produceerde ook een audiovisuele show
over Schotse emigratie naar Amerika, The Back O 'The North Wind.
In 2008 ontving Brian McNeill de allereerste Fatea Magazine Lifetime Achievement Award, een erkenning, niet
alleen voor Brian's werk als muzikant, arrangeur en producer, maar ook zijn werk in het onderwijs en het
doorgeven van zijn passie voor muziek. Hij heeft veel songteksten geschreven. Gaf 6 jaar leiding aan de Scottish
Music Course at Glasgow's Royal Scottish Academy of Music and Drama. Een innemende muzikant met respect
voor zijn publiek en een goed verhaal.

www.brianmcneill.co.uk

Vrijdag 27 februari 2015: Amelia Curran (Can)
Singer-songwriter Amelia Curran geboren in St. John, New Foundland, mocht in Canada al twee Juno
awards in ontvangst nemen. ‘A bit like Leonard Cohen being channelled in a dusty saloon by Patsy
Cline’, zo beschrijven ze haar in haar thuisland. Want ondanks het melancholische karakter van veel
van haar songs is Amelia op het podium uiterst sprankelend en soms ook behoorlijk grappig. Ze maakt
prachtige juweeltjes en zo ook op haar net uitgekomen laatste album “They Promised Yo Mercy”. De
rode draad waar zoveel mensen in de wereld mee worstelen is eenzaamheid en onbegrip. Ook Amelia,
daar komt ze eerlijk voor uit. In de afgelopen jaren heeft ze diverse van haar vrienden verloren aan
zelfmoord, inclusief haar huisgenoot. Haar gevoelens over deze gebeurtenissen heeft ze zelf vaak
wegstopt, maar door daar nu open over te zijn, merkte ze dat ze meer mensen uit haar omgeving
inspireerde er ook openlijk over te praten zonder zich daarvoor te schamen. Een aangrijpend album
met prachtige melancholische pareltjes en haar fraaie stem die evenveel melancholie als kalmte
uitstraalt past zeer goed bij de liedjes.
‘Onmisbaar voor liefhebbers van vrouwelijke singer-songwriters in het rootssegment en voor
muziekliefhebbers ver daarbuiten’, vindt Erwin Zijleman van Krenten Uit De Pop
Naast het album nam ze tevens een speciale video op om aandacht te vragen voor psychische
ziektes.

www.ameliacurran.com

Vrijdag 13 maart 2015: A Song Journey II ‘Round the Bend’

Een muzikale reis door de USA

Presentator, schrijver, DJ en 'eminence grise van de popjournalistiek' Jan Donkers vervolgt op vrijdag
13 maart samen met zijn kompanen Edo Donkers, Abel de Lange en Louis Ter Burg zijn reis door
Noord-Amerika. In A Song Journey II, 'round the bend' staat Jan wederom aan het stuur en neemt je
met zijn innemende stem mee over de ijzeren weg en langs grote rivieren door de ”heartlands van de
Americana”. Zij gaan op zoek naar het kloppende hart van die duizelingwekkende hoeveelheid

pareltjes die de Amerikaanse muziek rijk is. De route die de mannen volgen is vol nieuwe
verrassingen: geografisch, muzikaal en literair. In deze sterke formule is opnieuw ruimte voor de vele
verschijningsvormen van de Amerikaanse rootsmuziek. Een reis langs iconen als Bruce Springsteen,
Woody Guthrie, Randy Newman en talloze andere liedjesmakers en maakt tussenstops bij liedjes van
de hand van Edo en Abel. Met fascinerende anekdotes gaan we dwars door countryland, blues en
folkplaatsen. Intussen worden op een groot scherm beelden van Amerika geprojecteerd. A Song
Journey heeft het afgelopen seizoenen met groot succes in de kleine en grote zalen gespeeld en
daarmee zijn aantrekkingskracht bewezen. Get your tickets now. All aboard!
Ze vertalen de onweerstaanbare kracht van "The Great American Songbook" in meeslepende verhalen en liedjes van het land
waar alles kan -goed of slecht- (muziekblad HEAVEN)
Wij beschouwen Jan Donkers toch allen als onze voorganger die ons leerde dat populaire muziek vooral ook mooie muziek is"
(Mart Smeets - VARA radio)

www.asongjourney.nl

Vrijdag 10 april 2015: Under the Singersong Evening
Tom Clelland (ScT)

Schotse singersongwriter met mooie albums, Little Stories, Life Goes On en onlangs Next Time. Een goed
bewaard geheim met een warme stem, prachtige songs en zijn finger-picking gitaarspel is ook erg goed.
“The Van Gogh of songwriting, Tom Clelland, painted pictures of death, mayhem, beauty, love and a
measure of tongue-in-cheek humour.” (Glasgow Festival of Songwriting.)
"Excellent storytelling and country/folksy finger picking" (The List)

www.tomclelland.co.uk

JW ROY (NL)
Na lange tijd weer bij TTFC en hij gaat weer in het Engels zingen. Op zijn nieuwe album Dry Goods & Groceries

(release: oktober 2015) keert JW Roy terug naar zijn roots: de Americana. Op dit eerste Amerikaanse album
in tien jaar brengt Jan Willem muziek waarmee hij zijn trouwe fanschare opbouwde en waarmee hij album
na album lovende kritieken oogstte.
Het boek dat het album vergezelt geeft aan waar Roy zijn inspiratie vandaan haalde: het staat vol met
verhalen over, fotografie en ander beeld van gekoesterde en vergeten singer-songwriters, outlaws en
legendes. Zijn nieuwe tour Dry Goods & Groceries start in november van dit jaar en hij krijgt hulp van
schrijver Leon Verdonkschot als verteller van reisverhalen, overleveringen en verhalen uit het
publiek.Mogelijk speelt JW vanavond iets van zijn nieuwe nummers en andere klassiekers uit zijn
Americana-oeuvre.
www.jwroy.nl

Agenda najaar 2015
Vrijdag 25 september: Golden Bough (USA)
Vrijdag 23 oktober: Dave McGraw & Mandy Fer (USA)
Vrijdag 13 november: Craobh Rua (N/Irl)
Vrijdag 27 november: Anthony John Clarke

