Songwriter Frank Blueka heeft samen met producer Raymond van der Vechte een nieuwe
single opgenomen: ‘My Bird’. Vrijdag 6 november kwam de single met videoclip op YouTube.
Inmiddels is de single voorbij de 25.000 views geschoten.
Met de nieuwe single ‘My Bird’ zet Frank Blueka de lijn door van een akoestisch geluid,
gecombineerd met beats en een soundtrack-achtige sfeer. Die zette hij eerder dit jaar in met
de single 'Seven Years', ook opgenomen met Van der Vechte. Blueka zag zich dit jaar door
het coronavirus geconfronteerd met een vrijwel lege agenda. Van de negentig geplande
optredens konden er amper vijftien doorgang vinden. Een fikse aderlating natuurlijk, maar
het bood ook mogelijkheden om de studio in te duiken. Frank Blueka ging aan de slag in zijn
eigen ‘White Room Studio’ in Deventer en breidde zijn samenwerking met Raymond van
der Vechte uit. Sinds eind vorig jaar werken de twee samen en er lag dan ook veel nieuw
materiaal. De twee combineren een akoestische sound met beats en een sfeervolle flow. Het
resultaat: een haast filmische verbreding van Blueka’s akoestische geluid. 'Seven Years' was
daarvan het eerste voorbeeld; 'My Bird' het tweede. Opnieuw een mooie combinatie van
akoestische invloeden met moderne beats en sferische geluiden. Een pulserend, donders
mooi geheel.
De nieuwe single heeft ook een B-kant: een akoestische versie van ‘Maybe Tomorrow’ van
the Stereophonics. Muziekliefhebbers kunnen de songs beluisteren op Spotify, Apple Music
en alle andere digitale kanalen. Op YouTube zijn de artistieke videoclips te bekijken. Live
speelt Frank Blueka dit jaar nog op donderdag 10 december in theater de Spiegel in Zwolle.
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