Los Angeles er Sams by nå
Sam Outlaw “Angeleno”
Det måtte skje. At en bande unge countrysangere skulle komme galopperende inn i Music City
USA med skarpladde steelgitarer og dobbeltløpede feler og proklamere at nok er nok.
Av crossoverblinde popprodusenter og bro-country-kåte labelsjefer, som alle nå blir rullet i tjære og
fjær.
Vi har sett wanted-plakatene som etterlyser disse skurkene, døde eller levende, komme tettere
og tettere de siste par årene på plater med Daniel Romano, Sturgill Simpson, Kacey Musgraves og
Nikki Lane.
Nå er endelig mannen med det usannsynlige navnet, Sam Outlaw, her. Den unge
countrysangeren som har tatt mål av seg til å «regulere» California; Buck Owens, Merle Haggard,
Gram Parsons og Dwight Yoakams gjengrodde jaktmarker, sørover fra Bakersfield.
Før etternavnet hans får anledning til å skape forvirring, Sam heter virkelig Outlaw og han spiller
ikke outlaw-country.
Musikken som er å høre på Outlaws ordentlige debut, «Angeleno», er vaskeekte california
soldyrket country, med stor vekt på vokalharmonier og et organisk, pedal steel-gitar-drevet lydbilde.
Sam Outlaw har stemmen som skal til, et sted mellom Poco Richie Furays countryrock
gospelløft og den ufortjent glemte 90-talls countrysangeren Bob Woodruffs nasale hulk.
Åpningsangen, «Who do you think you are?», dynket i mariachi-trumpeter under oppsikt av
maestro Jesús «Chuy» Guzmán, understreker hvor kort avstanden er til Mexico fra Los Angeles.
Outlaw synger om å være ung mann i byen der store drømmer er på billigsalg og der
bartenderne er de eneste med reell arbeidstrygghet, om kjærlighet som kommer i alle avskygninger
og ofte med «best-føre-dato». Outlaw har skrevet alle sangene, tvers igjennom sterke melodier, og
titlene sier det som det er; «I´m not jealous», «Love her for a while», «Country love song» og «Hole
down in my heart». Før noen blinker med lysene; «Jesus take the wheel (and drive me to a bar)».
Sammen med Ry & Joachim Cooder (produsenter) og musikere fra Dawes, My Morning Jacket
og Punch Brothers har Sam Outlaw innfridd. En stjerne på brystet til alle ordentlige countryfans.
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