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Ciara Sidine

Het album

Een nieuwe ster aan het Amerikaans-Ierse firmament: singer-songwriter Ciare
Sidine. Haar debuutalbum Shadow Road Shining verraste kenners en
buitenstaanders. Ze mengt alternatieve Amerikaanse country als
vanzelfsprekend met Ierse melodielijnen. Haar literaire achtergrond staat
borg voor prachtige, doorleefde teksten. Maar de echte grote verrassing zijn
haar songs en de stem waarmee ze die ten gehore brengt: glashelder,
haarzuiver en soepel, met precies dat beetje ‘snik’ erin om je weerloos van
ontroering achter te laten.

Alternatieve Amerikaanse country (alt.country voor de liefhebbers) is groot
gemaakt door mensen als Johnny Cash, niet toevallig één van de grote idolen van Sidine.
Het is toegankelijke, maar tegelijk pure en compromisloze muziek, die alle ruimte laat
aan de persoonlijkheid van de artiest. Centraal staat het leven zelf, met alle ups en
downs die het te bieden heeft. Ook in Nederland is het genre sterk in opkomst – denk
aan mensen als Ilse DeLange en Tim Knol.

Met haar Ierse achtergrond voegt Ciara Sidine een stevige dosis muzikale magie
toe aan haar muziek. Haar songs klinken als moderne klassiekers. Ze weet zich boven-
dien te omringen met topmuzikanten, mensen die eerder samenwerkten met groot-
heden als Van Morrison, Terence Trent D’Arby en The Waterboys.

Ciara Sidine nam deze cd op in eigen beheer en kreeg al uitstekende recensies in
Ierland en Groot-Brittannië. Music & Words brengt Shadow Road Shining nu uit op eigen
label in heel Europa.

‘Opmerkelijk trefzeker,’ schreef The Daily Telegraph. The Irish Times voegde eraan
toe: ‘Ciara Sidine gaat het ver brengen – she is ready for the long haul.’

De artiest

Als boekenuitgeefster kwam Ciara Sidine, geboren in Dublin, pas op latere leeftijd
in de muziekwereld terecht. Ofschoon ze uit een Iers gezin komt waar altijd gezongen
werd, hield Sidine lange tijd afstand van professionele muziek en begon pas met gitaar-
spelen toen ze eind twintig was. In de periode dat haar twee dochters geboren wer-
den, deed ze een stapje terug in het uitgeversvak en kwam terecht in een workshop
waarin muzikanten samengebracht werden om aan eigen songs te werken. Ze ontdekte
vervolgens dat een melodie componeren minder mysterieus was dan het eerst leek en
ging haar eigen songs schrijven. Ze zegt daar zelf over: ‘Songwriting is work. I find it
very challenging. Singing is easy.’ Haar schrijftalenten staan echter nu al buiten kijf.

‘An alt country classic. Exquisitely beautiful . . . recommended from the highest
heights.’ **** Hot Press
‘Americana [with] an unmistakeably Celtic feel to its poetic lyrics and confident
vocals.’ UNCUT
‘Brilliant’ Guardian
‘A remarkably assured piece of work.’ **** Daily Telegraph
‘A finely rounded, richly produced album of Americana . . . vocals and lyrics so
distilled they reveal fresh angles with each repeated exposure’ **** Irish Times
‘Glimmering traces of Gillian Welch and Alison Krauss . . . with a distinct Celtic
sensibility.’ **** Metro Eireann
‘Utterly captivating. One of the roots albums of the year.’ Irish World


