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tracklisting

1. NOTHING BUT A SONG
2. ETERNAL FLAME

3. YOU-TU. WALZT FOR JOAQUIN AND
NOA

4. ETERNITY AND BEAUTY (FOR PAT)
5. MERE WORDS
6. HAPPY SONG

7. SHALOM (A PAZ)
8. DON'T BE AFRAID

9. LOOK AT THE MOON
10. LITTLE STAR

11. DEEP AS YOUR EYES
12. LOVE LOVE LOVE

Noa
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Love Medicine is het 14e album van Noa met haar langjarige muzikale
partner Gil Dor. De titel verwijst naar hun beider overtuiging dat muziek
uit het hart het beste medicijn is. Dit album is opnieuw een showcase van
Noa’s talent als songwriter en natuurlijk haar engelachtige stem.

Noa heeft het talent om een publiek met haar stem en de menselijkheid van haar
boodschap echt te raken. Haar unieke passionele en intelligente manier van schrijven is
daar debet aan.

Love medicine, gefinancierd door crowdfunding, is een intiem, lyrisch en
introspectief album. De inspiratie voor de songs is divers. Maar liefst drie ervan hebben
een Braziliaanse connectie: ‘Nothing but a Song’ en ‘Happy Song’ zijn geïnspireerd door
Milton Nascimento en Joao Bosco, ‘Shalom’ is een Hebreeuwse versie van Gilberto Gil’s
‘A Paz’ (Peace). De melodie van ‘Eternity and beauty’ is geschreven door Pat Metheny -
die zelf ook als gast meespeelt - , de tekst is van de hand van Noa.  Samen met de
Spaanse singer-songwriter en dichter Joaquin Sabina zingt ze de fraaie wals ‘You-tú’.

De cd kent ook twee covers: ‘Eternal flame’ van The Bangles en ‘Mere Words’,
een minder bekend nummer van Bobby McFerrin.

Noa makes every style she touches her own, freely improvised on one hand,
extremely accurate on the other, with that magnificent voice. (Israel Hayom)

Noa has a rare and beautiful quality of voice, an incredible range, impressive
technique… challenging herself and her musical collaborator Gil Dor, she lightly skips,
undaunted, over the most complicated musical obstacles, with a little smile and a wave
of her hand. (Haaretz)

Noa at her best, with her rare voice, delicate, intense and precise interpretations
and the unique ability to take every song to her own special place. (Harsonski Music
blog)

Een digitale persmap met biografie, persfoto’s en hi-res hoes vind je hier:
www.mwpromo.nl/noa

Concerten

19 mei Antwerpen - Arenberg
11 dec Amsterdam - Muziekgebouw aan het IJ
13 dec Groningen - Oosterpoort


