PERSBERICHT

LUZAZUL CANVAS
“Canvas is a white surface
waiting for a touch
to colour your life”
Na een sprankelende eerste CD komt LuzazuL met een nieuw album: Canvas.
De band presenteert het album op 27 juni 2013 in LantarenVenster te
Rotterdam (www.lantaren-venster.nl) en op!12 September 2013!in de
NorthSeaJazzClub te Amsterdam (www.northseajazzclub.com).
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Op het nieuwe album Canvas worden Braziliaanse invloeden gecombineerd
met Flamenco- en Fado-elementen tot een oorspronkelijk en eigentijds
geluid. Canvas voert je mee op de golven (‘Ondas’) van het leven. De
nummers bestrijken een palet aan emoties, de muziek voelt warm, open,
licht en af en toe melancholisch. De groovy organische beats nodigen uit tot
dansen, terwijl de langzamere nummers, zoals het ondoorgrondelijke ‘Amor’,
je onmiddellijk kippenvel bezorgen.
De composities zijn grotendeels van Martijn Morselt en de teksten van Magda
Mendes.
LuzazuL is zeven jaar geleden opgericht door muzikant en producer Martijn
Morselt in samenwerking met de Portugese zangeres Magda Mendes. LuzazuL,
letterlijk vertaald ‘blauw licht’, staat voor passie, vreugde en melancholie.
Naast Morselt en Mendes bestaat LuzazuL uit gevierde musici: gitarist Alain
Labrie (o.a. Labryenco), toetsenist Emiel van Rijthoven (o.a. Sensual,
Waylon) en drummer/percussionist Udo Demandt (o.a. Monsieur Dubois,
Primos del Norte).
Wat begon als studioproject groeide snel uit tot een live act. Meteen na het
verschijnen van het debuut schitterde LuzazuL op podia als Paradiso, Oerol
en in het voorprogramma van de morna-diva Cesaria Evora.
De pers prees de eerste CD als “beste aanwinst van het jaar op het gebied
van wereldmuziek” (Plato) en ook jazz- en popliefhebbers omarmden de
plaat, getuige o.a. de reactie in OOR: “Een geslaagde samensmelting van
Kaapverdiaanse klanken, flamenco gitaarspel en broeierige Braziliaanse
zang”. De NRC was zeer lovend en noteerde: “Sprankelend, melodieus,
gevarieerd, professioneel, enthousiast.”
De aanhoudende vraag naar optredens gaf lange tijd weinig gelegenheid voor
een nieuw album, maar nu is de tijd meer dan rijp.
De CD is verkrijgbaar in de winkels en speciaalzaken, maar ook hier te
bestellen via www.luzazul.nl, te downloaden via iTunes en online via winkels
als Bol.com.
Bezetting op LuzazuL - Canvas:

CD-AANVRAAG:
Magda Mendes - zang, gitaar
e-mail contactgegevens naar Martijn Morselt - basgitaar, gitaar, piano, wurlitzer, samples, zang
pr@luzazul.nl
Alain Labrie - flamenco gitaar

Emiel van Rijthoven - wurlitzer
Udo Demandt - percussie
guest: Roël Calister - percussie (o.a. SaraTavares, Izaline Calister)
Grafisch ontwerp - Martijn Fernández Córdoba
Recording & Producer - Martijn Morselt
Mastering - Darius van Helfteren
Canvas wordt uitgebracht op het label MunDoRecords
Voor redactie:
Meer informatie en aanmelden cd-presentatie:
Martijn Morselt martijn@luzazul.nl +31 (0)6 24 14 97 02
Meer info en online luisteren via: www.luzazul.nl
Wilt U een cd recensie schrijven dan sturen wij U graag de cd toe.
CD AANVRAAG RECENSIE-EXEMPLAAR: MAIL NAAR PR@LUZAZUL.NL

