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Stephen Fearing de man die is geboren in Vancouver en opgroeide in Dublin en met leden van U 2 in de klas 
zat. Verhuisde naar Minneapolis en dook daar in de springlevende muziek scene en keerde later terug naar 
Vancouver. Zijn sporen verdiende hij op de enige echte manier. Van podium naar podium en volhouden. Zijn 
vorige optreden in 2017 maakte grote indruk op ons.  Zijn laatste en 13e album The Unconquerable Past is weer 
een geweldig album. Hij komt met de band The Sentimentals. In het verleden heeft hij samen gewerkt met 
grootheden als Emmylou Harris, Nick Lowe, Keb\' Mo\', Jason Isbell, and Lucinda Williams. Hij is winnaar van 
de JUNO and Canadian Folk Music award

Without a shadow of a doubt, one of the best songsmiths on the planet. Quality albums…stunning shows.” BBC 
UK

The Unconquerable Past



Stephen Fearing had ons in 2017 al eens aangenaam verrast met een solo optreden. Zijn albums waren goed, 
maar dat moet iemand ‘Live’ nog maar eens waarmaken. Dat was toen zeker het geval. Daar gingen we dus van 
uit bij het concert vastleggen ergens vorig jaar. Nu met band werd het alleen  nog maar beter. De drie Deense 
heren die hem begeleiden onder de naam The Sentimentals waren alle drie gepokt en gemazelde muzikanten. 
Met vele tours en samenwerkingsverbanden op hun naam. Stephen heeft als kosmopoliet oog voor details en de 
mensen waar hij mee in contact komt. Jij weet nog wie je bent, had warme herinneringen aan onze vorige 
ontmoeting en waardeert de kleine dingen. Een aangenaam causeur die al tijdens de maaltijd kon vertellen over 
diverse komische ontmoetingen met andere artiesten. Zo vertelde hij over het Mariposa folkfestival waar Dylan 
kwam kijken de recent overleden Leon Redbone en na het concert van Leon zich snel uit de voeten maakte 
omdat iedereen iets van hem wilde. We leerden dat Redbone van grote invloed is geweest op Tom Waits en 
zeker ook op Dylan.

Twee zeer gevarieerde sets werden ons gepresenteerd, wisselend van intieme liedjes, tot stevige rockers en altijd 
gepaard gaande met ter zake doende en grappige intro’s van de songs. In “The Big East West” nam hij ons mee 
op een reis door zijn geboorteland, waar je als songwriter deze trip regelmatig maakt. Later vertelt hij nog dat 
hij eigenlijk te weinig thuis is alleen rond de kerstdagen en Oud en Nieuw. “Want wie heeft er nu behoefte om 
te luisteren naar een singer songwriter rond die dagen”?  Voegt hij eraan dan aan toe. “Someone Elses’ Shoes” 
is weer zo’n song waar je wordt geconfronteerd met de blik van een wereldbewoner, iemand die zich kan en wil 
verplaatsen in andermans gedachten en motivaties. “Christine” liet de tijden van Chuck Berry herleven op ons 
podium. De song geschreven voor zijn vrouw, die een ideale naam had, omdat het rijmde op gasoline, in 
between etc.  De song “Mother Tongue”, liet ons kennis maken met de vocale kwaliteiten van de stergitarist MC 
Hansen. Die de ene stevige lick na de andere, afwisselde met sferische tonen en slidewerk. “Red Lights In The 
Rain” doet je als luisteraar belanden achter het stuur op een lange tocht door de regen.  Stephen had inmiddels 
begrepen dat er in Nederland een andere connotatie mogelijk was naar aanleiding van deze songtitel.  “Break 
Our Mother’s Heart” opende de tweede set. Stephen vertelde dat een journalist ooit de in zijn optiek domme 
vraag had gesteld of Stephen dat ook wel eens had gedaan. Natuurlijk had hij dit gedaan! Dat doet elk kind dat 
moet losbreken van zijn ouders. Iets wat hij nu regelmatig ondervond van zijn 15-jarige dochter. We kregen 
twee songs van zijn band Blackie & The Rodeo Kings te horen. “Black Sheep” en “Everything I Am”. Met deze 
band staat hij van de zomer op een festival in Engeland. Om dan weer snel te vertrekken naar Canada. Dit 
relateerde aan de conversatie aan tafel waar de heren met zeer gemengde gevoelens terugkeken op hun 
afgelopen bezoek aan Engeland. Met name de catering was een ramp. Stephen hoopte ooit ook nog eens met 
deze band naar Nederland te komen. Wij zijn er klaar voor!  “The Unconquerable Past”, werd voorzien van een 
intro met de filosofische overweging, dat je weliswaar voor een groot deel wordt gevormd door je verleden en 
daar altijd mee te dealen hebt, maar het je niet hoeft te belemmeren in het heden of je toekomst. Sterker nog 
zelfs kan helpen als je bereid bent van je geschiedenis te leren. Helaas geldt dat niet voor de ‘Trollen’ die her en 
der verschijnen en het wereldbeeld bepalen, aldus Stephen. Na nog enkele songs werd er afgesloten met een 
indringend “Every Soul’s A Sailor”. Een staande ovatie dwong twee toegiften af. “Emigrant Song”, met een 
kleine sneer naar Led Zeppelin als intro. Een song geschreven met de onvolprezen Andy White, die nu in 
Australie woont. Met als gevolge dat samen schrijven en toeren wel erg kostbaar is. Overigens houden wij ons 
aanbevolen! Een mooie avond met een strak spelende band, waar het spelplezier van het podium spatte. Een 
band die intiem, stevig tot aan jams als vanzelfsprekend afwisselden. Er komt veel goeds uit Denemarken. Wat 
een genot om een avond af te sluiten terwijl storm Dennis om het pand giert en de deuren doet klapperen, je te 
realiseren dat het verleden in al zijn onverslaanbaarheid de toekomst niet in de weg hoeft te zitten. See you next 
time soon guys!

 

1.As The Crow Flies



2.The Big East West

3.Gold On The River

4.Someone Else’s Shoes

5.Christine

6.Sunny

7.Mother Tongue [M.C. Hansen/Jonathan Byrd] *

8.Red Lights In The Rain

 

1.Break Our Mother’s Heart [Tom Wilson/Stephen Fearing]

2.Black Sheep

3.Everything I Am

4.Marie

5.The Unconquerable Past

6.Johnny’s Lament

7.Love Like Water

8.Every Soul’s A Sailor

9.Emigrant Song [Andy White/Stephen Fearing]

10.No Country [Scott Nolan]

All tracks by Stephen Fearing except where noted

Stephen Fearing|vocals, acoustic guitar

M.C. Hansen|electric guitar, harmonica, vocals

Nikolaj Wolf|electric bass, upright bass, vocals

Jacob Chano|drums, percussion, vocals

*lead vocals, M.C. and harmony vocals, Nikolaj & Jacob

www.stephenfearing.ca


