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de nostalgie van de
jaren-negentighobby
voelbaar op debuut
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Gitarist en songwriter Johnny is
een geboren Amsterdammer, maar
staat midden in de Amerikaanse
folktraditie. Akoestisch gitaarspel
en een collectie cowboy-akkoorden
vormen de basis van zijn debuutalbum Collecting Dinosaurs, waarop
folk, rockabilly en exotica elkaar
ontmoeten. Meer dan hier en daar
een baslijntje, drums, een pedal
steel of synthesizer heeft Johnny
niet nodig voor zijn lo-fi indiefolkgeluid.
Achter de artiestennaam Johnny
gaat Joost Abbel (Amsterdam,
1985) schuil, al jaren een bekende
in de Amsterdamse muziekscene
als gitarist bij Zorita, Dieter van
der Westen en Juan Juan. Het
afgelopen voorjaar besloot hij
zijn eigen nummers op te nemen:
hij sleep zijn teksten fijn, vormde
ruizige telefoonopnames om tot
volwaardige arrangementen en
kon na een geslaagde crowdfundactie zijn droom waarmaken:
een debuutalbum op vinyl.
De titelsong is een instrumentaal
kunstwerkje, waarin je de nostalgie

van het verzamelen van dino’s –
de ultieme jaren-negentighobby –
bijna kunt proeven; Niagara Falls
is een ode aan alle avonturiers die
de beroemdste waterval ter wereld
hebben getrotseerd én het hebben
overleefd; Hollywood Stars is een
ontroerend nummer, geschreven
op de katerige ochtend na een bijzondere begrafenis. Johnny schuwt
het experiment niet, en durft het
aan om zijn album, bestaande uit
elf nummers, af te sluiten met een
klassieke bossa nova, Until the
Morning Comes: gewoon, omdat
het kan.
Collecting Dinosaurs is een rauw
en intiem debuut, waarin Johnny
samen met zijn band (producent
Merlijn Verboom op gitaar, Robert
Koomen op bas en Gijs Anders op
drums) de mogelijkheden van zelfgebouwde buizenapparatuur en
fifties-microfoons verkent.
Invloeden van Neil Young, Beck
en Mark Knopfler klinken door in
het veelzijdige album, dat werd
opgenomen op old school tapemachines en gemasterd door
Grammy-genomineerde Attie Bauw
(The Scorpions, Judas Priest).
Collecting Dinosaurs van Johnny
komt 19 maart uit op streamingdiensten en vinyl.

Joost Abbel,
gitarist en songwriter
achter Johnny, graaft
liedjes op als een
archaeoloog
Interview ·

"De titeltrack werkt een beetje
als de madeleine van Proust:
ik kom onmiddellijk terug in mijn
kindertijd." Abbel (Amsterdam,
1985) brengt dit jaar zijn debuutalbum Collecting Dinosaurs uit
op vinyl en streamingdiensten.

Vertel eens iets over de titel van
het album, Collecting Dinosaurs.
Sinds m'n zevende ben ik fan van
dinosaurussen – mijn favoriet is
de Diplodocus. Én ik ben al vijftien
jaar bezig met het maken van mijn
eigen nummers, zonder dat ik er
ooit veel mee deed. Toen ik vorig
jaar serieuze stappen zette om
een debuutalbum op te nemen,
voelde het alsof ik mijn liedjes
uit het verleden moest opgraven;
een beetje zoals een archaeoloog
dat doet met de botten van een
dinosaurus.

Waar komen je ideeën voor liedjes
vandaan?
Overal en nergens. Niagara Falls is
een goed voorbeeld: toen ik daar
ooit was, maakte ik een foto van
mijn geliefde. Een paar jaar later
was ik bezig met synthesizers en
kwam ik erachter dat je een digitale foto kunt omzetten in muziek.
Dat deed ik met de eerste afbeelding die ik op mijn computer kon
vinden – toevallig die foto.
De coupletten heb ik geschreven
over de mensen die de waterval
hebben getrotseerd, zoals Annie
Edson Taylor, die in een houten ton
naar beneden stortte en het ook
nog eens overleefde.
Collecting Dinosaurs, de titeltrack,
is een vreemde eend in de bijt:
het is een volledig instrumentaal
nummer.
Dat klopt. Ik heb het nummer
gebaseerd op een heel simpele
melodie, die voor mij werkt zoals
de madeleine van Proust: ik kom
onmiddellijk terug in mijn kindertijd. En toen draaide alles om
dinosaurussen, dus vandaar die
titel!

De band
Collecting Dinosaurs werd grotendeels live ingespeeld in
de zolderstudio van producer
en gitarist Merlijn Verboom
(Hotel). Samen met bassist
Robert Koomen (Jacco Gardner)
en drummer Gijs Anders van
Straalen (Wouter Hamel) vormen
ze de ritmesectie. Folkduo The
Lasses kwam langs om de backing
vocals in te zingen en toetsenist
Jarno van Es (Kyteman Orchestra)
en trompettist Thomas Geerts
(Zorita) speelden ook enkele
partijen in.

Burian, wiens kunstwerken ook
een inspiratiebron waren voor
Steven Spielberg, toen hij Jurassic
Park maakte.
Waar ben je uiteindelijk het meest
trots op?
Op de sound van Down the Aisle.
Ik vind het heel gaaf hoe beheerst
de band daar speelt; die hele track
voelt voor mij als een warm bad.
En ik vind het heel tof dat ik een
aantal bevriende muzikanten
bijeen heb gebracht in de studio,
we twee keer hebben gerepeteerd
en vervolgens de plaat hebben
opgenomen, terwijl het klinkt alsof
deze band al jaren samenspeelt.

Waar komt het artwork voor je
album vandaan?
Dan kom ik toch ook weer terug
bij de dino’s. Het is een werk van
de Tsjechische schilder Zdenek
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