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We hadden deze geweldige band al lange tijd op ons wensenlijstje staan. Echter Covid gooide roet in het eten en 
moesten het concert cancelen. Maar nu het allemaal wat rustiger is geworden kunnen we ze eindelijk ontvangen 
op ons podium. Hun samenwerking met Matt Andersen die eerder op ons podium stond, is een mooi voorbeeld 
van hun eclectische wijze van werken. U kunt ze binnenkort zien op het Ramblin’ Roots festival. Beschouw het 
als een voorproefje. Een band zien in een dwingend format van een festival is toch anders dan dat de band de 
hele avond voor zichzelf heeft. Dan ook nog in een intieme setting, dat mag  je niet missen natuurlijk. In 2016 
begonnen deze Canadezen voorzichtig met een band te vormen om in 2019 de North Americana Night for the 
Canadian Country Music Awards te hosten en die was geheel uitverkocht. Hun in 2020 uitgebrachte album ‘Go 
By Feel’ is een prachtig album en zorgde voor de doorbraak in zowel Canada, de USA als ook Europa. Een 
nieuw album is in de maak.

Kitchen Party 



In Canada noemen ze gezellig bij elkaar komen met name gedurende de koude winters, voorzien van 
instrumenten samen jammen, een kitchen party. Bij In the Woods verzorgden zij een party alleen met 
aanmerkelijk meer mensen dan in een zelfs grote Canadese keuken zouden passen. Al hoewel Mike ons liet 
weten gedurende de show dat de inkomsten van een muzikant geen vetpot is en ze redelijk klein behuisd zijn. 
Het echtpaar Mike en Candace hadden ons tijdens het voorafgaande diner al lekker gemaakt met foto’s en 
verhalen over hun woonplek. Midden in de natuur een combinatie van prairie en bergen en veelvuldige 
ontmoetingen met wildlife.

Ze hadden er zin in en trapten de eerste set af met een prachtige a-capella waardoor het publiek gelijk kennis 
kon maken met alle stemmen van de bandleden en hoe deze harmonieerden. Vervolgens startte de set stevig en 
intens. Met als master of ceremonies Candace. Na wat plaagstootjes naar ‘baby’ Kyle, bracht hij een prachtige 
uitvoering van I Can’t Stand The Rain, die zijn titel ‘baby’ geheel tenietdeed. Deze song eens te horen met 
mannelijke vocals was een aangename verrassing.. Vervolgens liet hij horen ook op akoestische gitaar zijn 
mannetje te staan in het bluesy Lay Down Low.  Highway 355 van het nieuwe preview minialbum 
vooruitlopend op de release van het dubbelalbum komende herfst. Waar overigens niet alle songs op zullen 
staan van deze preview. Liet de band hun gevoelige kant zien. Een ballad over de oma die veel betekent voor 
Candace. Je rijdt met haar de lange weg naar oma en ze maakt je deelgenoot van haar gedachten. Mountain 
Time is geïnspireerd op hun prachtige woonplek

Ook de opa van Candace kreeg een eerbetoon deze jazz en met name bluegrass muzikant, die in een legioen 
polka band speelde, werd gememoreerd met Dies With His Boots On, waar Mike de accordeon in zette als 
vervanger van de gebruikelijke banjo in de blue grass.

Na de break was er niets verloren gegaan van het enthousiasme bij zowel de band als het rijkelijk aanwezige 
publiek. Aberdeen bracht weer een mooie verstilling in de set gezongen door Brett. Een song die zowel het 
verhaal vertelde over een bijzondere relatie tussen paard en mens als tegelijk ook een eerbetoon aan een te vroeg 
overleden vriendin. Ghetto Jam liet ons nadrukkelijk kennis maken met de vaardigheden van alle muzikanten op 
hun instrumenten. Waar bij de jazz kant van de band met vleugjes Booker T en zelfs The Doors 
doorschemerde.  Naast het feit dat de band het goed naar zijn zin heeft met elkaar en het een positief effect lijkt 
te hebben op het huwelijk van Mike en Candace, liet de laatste weten niet onbekend te zijn met de gevaren en 
vaak nare gevolgen van het te lang ‘on the road’ zijn in de song Best Worst Mistakes.

We maakten na een jaar uitstel als gevolg van Covid kennis met een band waarvan alle leden afwisselend hun 
bijdragen leverden wat bij droeg aan de dynamiek van het optreden. Het lijkt wel het geheim van The Hello 
Darlins. Het publiek was geenszins van plan om hen te laten gaan en dwong met staande ovaties toegiften af. 
We gaan nog veel van hen horen! Maar gauw weer een “Kitchen Party” organiseren als ze weer in Nederland 
zijn! Aan de band zal het niet liggen want die hadden het erg naar hun zin gehad en dat was wederzijds  

 

1. Will The Circle Be Unbroken (Ada R. Habesron) [A.Capella]

2. Used To Rule The World (Coldplay

3. Catch That Train

4. I Can’t Stand The Rain (A Peebles, D Bryant, B Miller)

5. Lay Down Low (Candace Lacina, Murray Pulver, Mike Little)



6. Highway 355 (Candace Lacina, Mike Little)

7. Mountain Time

8. I’m Not Given’ Up Yet (Newton Faulkner)

9. Died With His Boots On (Iron Maiden)

 

1. Go Rest High (Vince Hill)

2. Aberdeen 

3. Go by Feel 

4. Broken Heart (Linda Rondstadt)

5. Ghetto Jam

6. Best Worst Mistakes (Inspired By Tom Waits) 

7.  I’m On Fire (Bruce Springsteen)

8. Do It Up Right  ( Candace Lacina, Murray Pulver, Mike Little)

9. Still Waters 

10. Devil In The Dark (The Manhattans)

11. Shine (Pillar)

All tracks by Candace Lacina except where noted

Candice Lacina/ Vocals 

Mike Little/ Vocals, Keyboards, Accordeon), 

Kyle Mosiuk/ Vocals, Electric & Acoustic Guitar, Bass 

Adam Dowling/ Vocals, Drums

Brett Ashton / Vocals, Bass, Acoustic guitar

www.thehellodarlins.com


