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George McAnthony - "Dust Off My Boots" (Review door Linda)
Dankzij ons magazine krijgen we nog wel eens de kans om artiesten uit het buitenland te leren kennen.
Zo kreeg ik onlangs een email van ene George McAnthony met de vraag of ik eens naar zijn nieuwe CD
wilde luisteren en er een review over schrijven.
Dat wilde ik best doen en een aantal dagen later lag het schijfje vanuit Italië hier op mijn bureau.
Een beetje sceptisch was ik wel want veel Italiaanse Countryzangers ken ik niet en van deze man had ik
eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Ik heb de CD beluisterd en... ik ben om. Wat een geweldig album!
Ik wil ook U graag kennis laten maken met deze man.
Ik zal een korte introductie geven en wat over zijn album vertellen.
George McAnthony is een internationaal erkende singer/songwriter uit Italië
en word al vele jaren gewaardeerd door zowel de media als het publiek.
Tot nu toe heeft hij 14 albums gemaakt met daarop voornamelijk
zelfgeschreven nummers. George schrijft en zingt in Engels.
Hij schrijft liedjes over zowel alledaagse dingen als klassiekers uit de Country en Folk.
De nummers zijn niet alleen voor luisteraars geschikt maar ook erg goed dansbaar.
George McAnthony heeft vele fans die met hem meereizen, een bewijs dat ook in
dit deel van Europa de Country nog steeds geliefd is.

George McAnthony is ook wel bekend als de “Country One Man Band” omdat hij optreed op een unieke en
originele manier waarbij hij zeven acoustische instrumenten bespeeld zonder playback en ondersteuning van
andere muzikanten. Een van de hoogtepunten uit zijn carriere is een duet met John Denver.
George heeft awards gewonnen voor “Best European Country Artist”, “Vocalist” en “Country Song of the Year”.
Zijn vorige album “Bridge To El Dorado” eindigde op de 2e plaats voor de European Country Music Awards 2009
voor “Best European Album of the Year”.
Zijn laatste album “Dust Off My Boots” is opgenomen in de Hilltop Studios te Nashville USA met bekende
muzikanten zoals Brent Mason, Paul Franklin, Owen Hale en Bryan Sutton.
Dit 14e album is een heerlijk Country Album geworden met vrolijke en voornamelijk up-tempo liedjes.
Alle nummers zijn zelfgeschreven op de bonustrack na die een medley is van de nummers “Mexico” en
“Pay Me My Money Down” en in een geheel nieuw jasje gestoken maar toch herkenbaar gebleven.
Het zijn niet allemaal snelle nummers die op de CD staan, “Horseman” en “Reach For The Moon” bijvoorbeeld
zijn langzamere en romantische songs om heerlijk bij weg te zwijmelen.
In “Country Gypsy” maakt George een uitstapje naar de Bluegrass en “Turn Me Loose” is meer in de richting
van de Western Swing. Maar ook de Ierse muziek word niet vergeten met het nummer “Irish Sunrise”.
Al met al een fijn Album met mooie en pure Countrymuziek die ik iedere liefhebber kan aanraden.
Leuk detail is dat de teksten in het Engels met daarnaast de vertaling in het Italiaans in het CD boekje staan.
Het Album is bij iTunes voor slechts €8,99 te verkrijgen.
Tracklist:
01. Steve The Hawk
02. Dust Off My Boots
03. Horseman

06. Country Gipsy
07. Reach For The Moon
08. Turn Me Loose

11. Irish Sunrise
12. Hold Me
13. Fly Little Bird

04. Still That Boy
05. Who Feels This Way

09. Show Me The Way
10. Change Rhythm

14. Nashville Calling
15. Mexico Medley

ENGLISH TRANSLATION:
George McAnthony "Dust Off My Boots"
Thanks through our Country Magazine I get the chance to get to know artists from all around the world. Not
long ago I became an email from a gentlemen called George McAnthony with the question if I would take a
listen to his new album and write an article about it. I agreed on it and a few days later the disc lay on my
desk travelled all the way from Italy. If i'm honest I was a little sceptic. I didn't knew any Countrysingers from
Italy and I've had never heard of this man before. So I put the CD in the player and I was thrilled. What an
album, so good! I would like U to get to know him as well. I've wrote a short introduction about him and will
tell you about the album. George McAnthony is an internationally acclaimed singer/songwriter from Italy en
gets appriciation from media and public for many years now. Until now he has made 14 albums with mostly
selfpenned material. George writes and sings in English. He writes songs about the common things in life but
also classics from the Country and Folk scene are passing by. It's not only good listening to these songs, you
can also dance pretty well to most of them. George McAnthony has got a lot of fans traveling along with him
which is proof that Countrymusic is still very populair in Europe. George McAnthony is also known as
“Country One Man Band” because he's performing in an unique and original way. He's playing seven
accoustic instruments without playback or support from other musicians. One of the highlights of his carreer
was a duet with John Denver. George has won awards for “Best European Country Artist”, “Vocalist” en
“Country Song of the Year”. His last album “Bridge To El Dorado” ended on the second place for the
European Country Music Awards 2009 voor “Best European Album of the Year”. His latest album “Dust Off
My Boots” was recorded at the Hilltop Studios in Nashvillle with famous musicians like Brent Mason, Paul
Franklin, Owen Hale and Bryan Sutton. It has become a pure Countryalbum with a lot of cheerful up-tempo
songs. 14 of the 15 songs are selfpenned, the bonustrack is a medley of “Mexico” and “Pay Me My Money
Down” brought in a fresh style but still very easy to recognize. Not all the songs are quick. “Horseman” and
“Reach for the Moon” for example are romantic songs to dream away. “Country Gipsy” is a little trip towards
Bluegrass and “Turn Me Loose” reminds me of Western Swing. The Irish roots of Country ain't forgotten with
“Irish Sunrise”. To finsih it this is a wonderfull album with beautifull and pure Countrymusic. I would
recommand this album to every Countrymusic lover around the world! Nice detail: the lyrics are provided in
the English and Italian language. You'll find both in the CD cover. The album is availabla on iTunes for only €
8,99.

