Phil Bee’s Freedom quotes mbt Memphis Moon (release CRS sep 2016)

“Blues met serieuze bijrollen soul, pop en een snuifje americana, goed gespeeld en vooral
beresterk gezongen door Phil. Een plaat van internationale klasse.” (Lust For Life, november
2016)
“De composities zijn stuk voor stuk pakkend en geschreven met veel zorg en oog voor detail.
Naast de in soul gemarineerde stem van frontman Bastiaans krijgt iedereen de ruimte om te
schitteren. Een band die de som der delen onweerlegbaar overstijgt.” (Jazzism, nov. 2016)
“Gevarieerd, met prima liedjes en uitgevoerd door een uitstekende band.” (Heaven,
nov/dec 2016)
“Zolang Phil dit soort platen blijft afleveren, blijft hij aan de top van de nationale scene.”
(Music Maker, oktober 2016)
“Een bijzonder geinspireerde bluesplaat, met nadrukkelijke soul- en americana-invloeden.
De composities zijn buitengewoon sterk…….onweerstaanbaar……..zeer de moeite waard.”
(Gitarist, sept 2016)
“Phil Bee’s Freedom zal hoge ogen gooien op de talrijke concerten en festivals. Het album
‘Memphis Moon’ is een schitterend geproducet schijfje…….great stuff from Holland!“ (Keys
& Chords, oktober 2016)
“In dit genre is er moeilijk beter te vinden dan deze Phil Bee’s Freedom en deze “Memphis Moon” is
daar het meest duidelijke bewijs van!” (Rootstime, oktober 2016)

“Mixing jazz, soul, blues and a dash of gospel, this CD just keeps cooking with every song.”
(Track, oktober 2016)
“Hier ligt gewoon een pareltje in de cd-player.” (Bluesbreeker, oktober 2016)
“Een verpletterende indruk……internationale allure durf ik gerust te zeggen. Wat een
topproductie van een gezelschap geïnspireerde topmuzikanten, magnifiek samenspel, mooie
composities, enorm veel drive en power.” (bluesmagazine, 12 sept 2016)
“Een geïnspireerd schijfje rond ‘soulman’ Phil Bee en zijn getalenteerde kompanen.” (Written In
Music, 15 sept 2016)
“Een muzikaal orgasme……..the blues doesn’t get any better than this.” (Rootsville, sept 2016)
“Veel beter dan ‘Memphis Moon’ worden ze niet gemaakt.” (Real Roots Cafe, sept 2016)

“Phil Bee's Freedom is een van de beste Nederlandse bluesbands en met “Memphis Moon”
is een uitstekend album gemaakt.” (Barnowl Blues/Blueszine, sept 2016)

