Sven Hammond Soul
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1sl05 Nuff Said / The Rudolfs

stlt*l SrS

Tuurlijk, de basls van Sven Hammons Soul is nog altijd gitaar' bass en
drums. Maar het is Sven zelf die de meeste liedjes een adrenaline
injectie geeft met zijn bevlogen spel op het Hammond orgel. Eeder
wbrtcte trii samen met artieslen als Marcel de Groot, Anouk' Keith
Caputo, derget Lewis en Xander de Buisonj6. Maar wat mogen we blij
zijn dat hij het initiauef heeft genomen om zijn eigen band op te richten.
Zijn debuut The Mamralacle Sessrons fikt zo ongeveer je speakers uit,
en laat een muzikaliteit horen waar ie bijna eng van wordt. Daar kornt
nog eens bij dat het album mei €en heerlijke live feel is geprcduceerd
door Sven zeff. i>The Marmalade Sessi{tns klinK hierdoor 26
ongemeen en€rgiek en oparvepend, datje het zweet van de muzikanten
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Meer informatie

Meer over Sven Hammond
Soul

M€er Rough Trade Records
releaseg
Meer Muziek releases
Meer Dance releages

Meer recensies
Meli$a Auf.. - Out Of Our..

tlijna kunt ruiken.

Destine - Lighbpeed

Vanaf opener'svoognloo' is het nEteen raak. Na een lekker 70's info
(hallo Emerson, Lake & Palmer) gaat de band helemaal los, met S\ren
voorop. Wat volgt is e€n biizonder smaakvolle trip vol dampende soul'
funk, blues en vleugjes iazz, jive en zelfs dub die s$'ingt als de neten.
Het merendeel van de songs is instrumentaal. Vilaardat bii vele adg op
den duur kan gaan vervelen, houdt SYen Hammond Soul de aandacht
moeitebos va6t. De songs zijn over het algemeen iizersterk' en de
vadatie is zo enorm dat ie als luisteraar simpeh4€g de kans ni6t kiigt
om \rerv€eld te raken. G€zien de waaier aan stijlen is het wel lasfg om
een hoogtepunt aan te wijzen. Maar tot de hoogtepunten behorcn
absoluul'Fatcakes' en 'Crooked Shoe'- Degene die het luK om stil te
blijven zitten op deze darnpende krakers rpet zich serieus eens na
laten kijken.

Aux Raus - Remixes

Het is overbens niet alleen Sven die op het album weet te vlammen.
De begeleidingsband vedient ook zeker een eervolle vermelding. Hoor
bijvoorbeeld eere hoe drummet Joost Kroon tekeer gaat in het al
eerder genoemde Crooked Shoe'. Het album kent eigenlijk slechts 66n
misser: 'Miss Troglodite, dat volkomen misplaatst lijkt' Maar daar gaan
we het verder niet me€r over hgbben. Sven Flammond Soul vedi€nt op
basis van dit heerlijke debuut een plek op vele bstival@ia deze
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Datje ook met een orgel kunt vlammen, beutees o.a. a77 eerdef al
fijnties, Ook de Haagse Sven Figee maakt weer eens duidelijk datie
echt niet alleen met een vette gitaarparffi de vouwen uit iemands broek
kunt sp€len. Sterter nog, het meest gitaaEedrienteerde liedje op zijn
album, 'Miss Trwlodite', is verrelveg het zwakste liedie dat hier
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Sven Hammond Soul - The llarmalade Sessions
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07/04 welkefilm heb je net gezien?
07i04 AlgenEen Muzieknieuwtjes
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07/04 maak een songtitel met de laatste...

-Chris Aetzel
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o7l04 Hazy Malaze - Conne€iion$
07104 Engel (NL) - Op Kard(ter

0704 Mdissa Auf... - Out Of Our Minds
06/04 Nanuh - Scars
06i04 Destne - Lightspeed
06/04 NOFX - Cokie the Clo\ivn
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