PRESSEMELDING: England Brooks
Album
Tittel:

England Brooks
My Morther’s Eyes

Kat.nr.:

PJRCD 1025

Selskap:

Ponca Jazz Records
www.poncajazzrec.no

Distribusjon:

Musikkoperatørene
info@musikkoperatorene.no
Tlf: 23 31 01 20

England Brooks

englandbrooksis@gmail.com
Tlf: 97 00 83 35

Albumrelease: 29. februar med releasekonsert 8. mars på Sinus i Bodø

Erfaren artist med debutalbum.
Dette har vi ventet på og er stolte over å presentere for dere!
England Brooks er født og oppvokst i Los Angeles, California og gjorde Bodø til sitt nye
hjemsted og Norge til sitt hjemland tidlig på 2000‐tallet.
Med sin oppvekst i Los Angeles på 60- og 70-tallet lærte hun seg tidlig å få feeling for musikken
gjennom soulfylte gudstjenester og konserter. Hun har med sin dype og sjelfulle stemme,
begeistret fans og skapt mange spesielle konsertøyeblikk med sin evne til å formidle og
kommunisere med publikum.
I voksen alder har hun en lang og innholdsrik musikkarriere bak seg. I 2015 med opptredener
på TV2s "The Voice" og NRKs "Beat for Beat", men det er først nå vi får høre henne på plate.
Etter en konsert på Ad Lib Jazzklubb og Sinus i Bodø, tok hun med seg sine faste musikere inn i
Store Studio hvor de spilte inn en håndfull favorittlåter fra den store amerikanske sangboken. I
tillegg til disse låtene får vi høre England Brooks som låtskriver på to av hennes egne
komposisjoner, én av dem er hennes hyllest til sin nye hjemplass, Northern Norway.
Plata som har fått tittelen My Mother’s Eyes er England Brooks’ egen hyllest til sin mor som gikk
bort alt for tidlig og som var svært viktig for henne og hennes valg om å følge sitt hjerte og
musikken.
Det er på ordentlig når England Brooks synger fra den store amerikanske sangboken. Det er
ikke tillært eller kunstig, det er hennes musikalske oppvekst i jazzens hjemland man hører. Det
er sterkt og med en dypt personlig feeling. England Brooks’ sømløse miks av klassisk
swingende jazz og ekte soul hjemmefra, gjør henne unik i den norske jazzfaunaen.
Sammen med et kremlag av musikere er Brooks nå klar med sin første plateutgivelse.
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England Brooks ”My Mother’s Eyes”
Sporliste:
1. On a clear day
2. My mother’s eyes
3. The nearness of you
4. I love paris
5. Just in time
6. Never in a million years
7. Northern norway
8. Here´s that rainy day
9. You don’t know what love is
10. My romance
11. All the things you are
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