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Der er nu noget over Texas. Slå bare op i historiebøgerne, og dér finder du ”the Lone Star State,” som Texas ofte kaldes i USA,
lige i rock ’n’ roll-orkanens øje. Når du er i Texas, så sæt dig godt til rette i din stol på hvilken som helst bar og lyt til de lokale,
når de fortæller historier om ZZ Top, Johnny Winter og Stevie Ray Vaughan.
Fortæl omverdenen, at du er fuld af beundring for Ally Venable, der som førnævnte musikerkollegaer indskriver sig i statens
musikhistorie mens hun og hendes band gir’ den gas. Ally Venable er orkesterleder, guitarist, sanger og sangskriver, og hun er nu på
banen med sit kritikerroste tredje album - Texas Honey – der er produceret af en anden Texas-musiker, Mike Zito.
Texas Honey er den kun tyveårige Ally Venables tredje album. Begge hendes to første fuldlængdeudgivelser - No Glass Shoes (2016)
and Puppet Show (2018) – fik mange roser, og strøg ind på både Billboard and iTunes Blues hitlisterne med Top 10-placeringer.
Texas Honey er udgivet på tyske Ruf Records og udkommer samtidig med at Ally Venable turnerer med 2019-udgaven
af Ruf Records Blues Caravan. Texas Honey består af 11 numre, og Ally Venable har skrevet de fleste på dette flerstrengede album.
For eksempel er der det varierede, energiske åbningsnummer ”Long Way Home” med tryk på både guitar og vokal suppleret af fornemt
bas- og trommearbejde. Lyt også til den slæbende, i nogen grad nedtonede ”Blind to bad love,” hvor Ally Venables vokal er i fokus.
Der er atter tryk på i ”Running after you” og i den tunge ”Come and get it” med gæsteoptræden af selveste Eric Gales på guitar og vokal.
I det hele taget er Texas Honey både alsidigt - fra blødt til hårdt og tilbage igen – og alt leveres med nerve og drive.
Foruden egne numre giver Ally Venable en stærk version af ”Careless Love Blues,” populariseret af Bessie Smith, samt en fornem udgave
af Stevie Ray Vaughans ”Love Struck Baby,” og sådan siger Ally Veneble ”Respekt!” og demonstrerer lige, hvem et par af hendes store
musikalske forbilleder er.
Ally Venable er kommet for at blive, og med Texas Honey under bæltet er der lagt op til det helt store gennembrud for denne
unge Texanske stjernemusiker.

www.allyvenableband.com

www.marskmusic.com

