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Dirty Sweets stoofpot

POPMUZIEK Californische rockgroep is morgen te horen op Moulin Blues

Morgen staan ze op Moulin
Blues. De mannen van
Dirty Sweet, met hun heel
eigen mix van rock-’n-roll,
blues en soul. De eigen
rock-’n-roll-stoofpot.

door Peter Bruyn

HH et nieuwe album van de
Californische rockgroep
Dirty Sweet heet Ameri-
can Spiritual en de strek-

king van de titelsong is onverbidde-
lijk: de duivel zit je op de hielen!
De komende weken toert de groep
door Europa ter ondersteuning van
die plaat. ,,Natuurlijk staan wij in
een traditie”, zegt zanger Ryan

Koontz voor aanvang van een con-
cert in Paradiso. ,,De
rock-’n-roll-traditie! Maar dat is in
feite niet anders dan de blues- of
soultraditie. Onze muziek zou niet
bestaan zonder de Motown- en
Stax-platen waarmee wij opge-
groeid zijn.’’ Op hun vorige album,
Of Monarchs and Beggars uit 2007,
klonk Dirty Sweet nog helemaal zo-
als The Black Crowes pakweg twin-
tig jaar geleden. En The Black Cro-
wes waren een onmiskenbare echo
van Led Zeppelin, The Faces en
The Rolling Stones. Het etiket ‘clas-
sic rock’ gaat Koontz echter liever
uit de weg. ,,Dat plaatst ons gelijk
in een positie waardoor mensen al-
lerlei verwachtingen bij onze mu-
ziek hebben. We hebben liever dat
er met een open, onbevooroordeel-
de geest naar ons geluisterd wordt.
Maar ik geef toe: ‘Revival Rock’ is

nog een veel erger stempel. Geluk-
kig worden we in Amerika door-
gaans samen met hedendaagse
bands geboekt, zoals Kings of Leon.
Dat véél liever dan het classic rock
circuit.”
Ze bestaan pas een jaar of zes, het
kwintet Dirty Sweet uit het Califor-
nische San Diego. De kern van de
groep wordt gevormd door Ryan
Koontz en gitarist Nathan Beale,
die ook verantwoordelijk zijn voor
vrijwel het hele repertoire. Drum-
mer Chris Mendez-Vanacore en
bassist Christian Schinelli spelen
ook al vrijwel vanaf het begin mee.
Gitarist Jeremy Brown is een
nieuwkomer. Dat nogal wat num-
mers in de verte aan klassieke rock-
songs van bijvoorbeeld The Small
Faces en The Stones herinneren,
vindt Koontz niet zo’n punt. ,,Er is
in de loop der jaren al zoveel goede

rock-’n-roll gemaakt dat het onver-
mijdelijk is dat nieuwe songs vrij-
wel altijd wel ergens op lijken.
Maar ik vind dat wij echt wel een
eigen geluid hebben door de wijze
waarop wij rock-’n-roll, blues en
soul mengen. Wij maken er onze
eigen rock-’n-roll-stoofpot van.’’
Het nieuwe album, American Spiri-
tual, klinkt anders dan de voorgan-
ger. Gevarieerder. Met meer ruimte
voor akoestische gitaren, ballads en
zelfs poprefreinen. ,,We zijn nu een-
maal heel breed wat onze smaak be-
treft”, zegt de zanger. ,,En aan som-
mige invloeden kwamen we op on-
ze eerste plaat gewoon niet toe. Die
hebben we voor nu bewaard. We
maken nu eenmaal graag albums
zoals The Rolling Stones met Exile
on Main Street deden: allerlei stijlen
door elkaar, maar altijd herken-
baar.’’
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