Lara is een gedicht dat openspringt zoals een
bloemknop. Een warme, krachtige en heldere
stem. Hemelse teksten doordrenkt van tedere weerbarstigheid. Kristallen composities,
heerlijk evident, gesneden uit de fijnste pop.
Een astrale persoonlijkheid die rechtop staat
en die haar lach cadeau doet aan onze schaduwkant. Lara bezingt, ontvouwt, geeft ervan
langs.In de voetsporen van hen die een stijl
uitvonden om die vervolgens op onnavolgbare
wijze met de wereld te delen : Bjork, Kate
Bush, Bob Dylan, Adele. “Muziek is dé manier
bij uitstek om licht, energie en waarheid in te
blazen.” Wees verwittigd.

22/04 - 20h
ANCIENNE BELGIQUE - BRUSSELS - DUO

De Antwerpse zangeres Lara laat zich
bijstaan door eerste klas muzikanten Nicolas
Dechêne (arrangementen, gitaar, basgitaar),
Tristan Driessens (ud), Erno le Mentholé et
Lucas Lovinfosse (stemmen) en Etienne
Plumer (drum, percussie). Dit nieuwe album
zou je 40 minuten vitaminiserende time-out
moeten verschaffen.

+32 486 57 64 23
info@laramusic.eu
www.laramusic.eu

28/04 - 20h :
Casino de Vivegnis - duo
18/05 - 20h :
Soirée Live Le monde est un village
Petit Théâtre de Forzée
21/05 - 20h :
De Loge - Ghent - duo
24/05 - 18h
CITÉ MIROIR - LIÈGE - DUO
26/05 - 20h :
Centre culturel de Bouillon - duo
10/06 :
Maison de la culture
Famenne/Ardenne - duo
13/08 - 17h
BRUSSELS SUMMER FESTIVAL

« Lara is vrij. As a bird.
Zoals de lucht. »

– Rifraf

« Haar melodieën strijken langs
de schors van de pop en
beklimmen de takken van de folk
met het verlangen steeds maar
hoger te reiken. »
– Larsen

« De muziek van Lara kan in twee
woorden worden vervat : kalme
kracht. »
– Artiste à la une

« Lara steekt met gemak met
kop en schouder uit boven het gemiddelde songschrijverniveau. »
– Enola

homerecords.be - +32 4 226 80 23
info@homerecords.be - elisa@homerecords.be
Rue Patenier 8, 4000 LIÈGE

