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THORBJORN RISAGER - DUST & SCRATCHES
Sinds we in 2006 zijn tweede cd mochten "ontdekken" zijn we een beetje fan van deze sympathieke Deen.
De eerste, een in eigen beheer verschenen live-cd uit 2004 dateerde nog van voor de Rootstime geboorte,
maar met "From The Heart" kwam zijn naam meteen in the picture, een artiest uit Scandinavië die we
nauwgezet in het oog gingen houden. Nu vijf jaar later is Thorbjorn een van de groten uit het Europese
bluescircuit, en daarom ook regelmatig terug te vinden op de grootste bluesfestivals. Bij elke nieuwe
release groeide zijn status nog. Deze zesde release ondertussen, de tweede bij het prestigieuze Dixiefrog
label, is de zoveelste stap voorwaarts in zijn carrière.
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Als zanger is Risager een klasse apart, zijn krachtige stemgeluid, een soort kruising tussen Ray Charles
en Joe Cocker is ondertussen algemeen bekend en zowat iedereen die in blues geïnteresseerd is heeft
hem al minstens eenmaal live aan 't werk gezien denken we. Langzamerhand zijn die invloeden, zoals die
van Ray Charles en B.B King, ook omgebogen tot een eigen stijl. De songs op zijn cd's lijken op elke cd's
sterker te worden en zodoende is deze "Dust & Scratches" dan ook opnieuw een sterke release geworden,
vol afwisseling, zoals we dat gewoon zijn van hem. Of 't nu een song is, geënt op de Delta blues zoals "On
My Way" of een jazzy ballade zoals "End Of Time", Risager’s songs raken je meestal diep. De blazers, die
ook live een belangrijke rol spelen, geven het geheel body en vormen een mooie basis voor die intense,
gevoelsvolle en krachtige stem.
Op deze laatste release laat Risager zich echter ook een paar maal van een meer kwetsbare kant zien of
beter, beluisteren, zonder die blazers, en eenmaal zelfs als duo in "The Back Of My Mind". Hoe het ook zij,
met het volle geweld van zijn 7-koppige band of wat bescheidener van aanpak, de 11 songs op zijn
nieuwe cd zijn weer stuk voor stuk voltreffers en maken van deze "Dust en Scratches" een echte
aanrader.
(RON)
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