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Northern Lights’ is Ben Glover, Stevie Scullion en Matt McGinn. Singer-songwriters uit Noord Ierland, waar al 
zoveel moois vandaan komt , zij zullen gedrieeen “In the round” op treden
Ben Glover woont deels in Noord Ierland en deels in Nashville om als blues en roots liefhebber dicht bij de 
roots te kunnen werken. Vertelde hij de laatst keer toen hij bij ons op trad aan de zij van Angel Snow. Ben werkt 
en toert regelmatig met Mary Gauthier en Gretchen Peters en doet mee op haar laatste album:"Blackbirds", zij 
zingt mee op twee tracks van zijn laatste album: “Atlantic” Dit nam hij op in het voormalige vakantiehuis van 
zijn ouders in het uiterste puntje van Noord –Ierland met zicht op de Atlantische Oceaan. Atlantic is volgens 
zijn zeggen een Ierse weerslag van zijn reizen in de Mississippi Delta.
Steve Scullion komt uit Belfast en is de frontman van de band Malojian. Malojian laat zich beïnvloeden door de 
Britse folk. Steve is een singer-songwriter in de jaren ’70 traditie van folk- en countryrock.
Matt McGinn is afkomstig uit de Mourne mountains sinds jaren een vaste waarde in de Ierse muziek scene. Zijn 
debuut album "Livin" uit’2011 werd door critici lovend ontvangen. Matt toerde over de hele wereld en speelde 
onder andere met Nanci Griffith en Kim Richey

www.malojian.com  www.mattmcginn.com

From the cliffs to the delta and back

 

 



Dat Ben Glover een begenadigd artiest is werd vanavond weer eens duidelijk. Eigenlijk wisten we het al want 
hij wordt natuurlijk niet voor niets gevraagd door klasbakken als Mary Gauthier en Gretchen Peters. Naast 
aanleg en wellicht Iers bloed die muziek door de aderen doet stromen, heeft hij als een onderzoeker de bronnen 
bestudeerd. Een uitgebreide leerschool in Belfast en omgeving gekoppeld aan reizen door de Mississippi delta 
op zoek naar de oorsprong om vervolgens weer terug te keren in zijn thuisland en daar een groot deel van de 
bron te herontdekken. In gezelschap van twee Ierse mannen die inmiddels hun sporen hebben verdiend in met 
name hun eigen land. Niet te vergeten de samenwerking van Steve Scullion met Nanci Griffith. Matt McGinn 
inmiddels weer terug in zijn geliefde geboortestreek the Mourne mountains en zo de drukte van de grote stad 
verlaten om zijn jonge gezin te laten op groeien in alle rust. Met de song: “Slow Us Down”, onderbouwd hij zijn 
keuze nog eens door in de introductie van deze song aan te geven, hoe blij hij is de “ratrace”, te kunnen 
ontlopen. Ook Stevie geeft blijk van de voordelen van het artiesten bestaan. Beiden hadden de reis van Friesland 
naar Lage Vuursche als countryboys zeer aangenaam ervaren. Steve woont ten noorden van Belfast in een 
plaatsje waar hij als gevolg van overmatig alcoholgebruik een nacht in de gevangenis had mogen doorbrengen. 
“Beter dan thuis” zei hij. Dit ontlokte bij Matt de reactie dat hij gelukkig een vrouw had gevonden die hem wat 
in toom hield. Matt was een keer eerder in Amsterdam geweest, maar daar wist hij niets meer van. Dat was niet 
moeilijk voor te stellen als je zijn vrolijke uitstraling zag en een song als “Latter Day Sinner” tot je oeuvre 
behoort. Voor Stevie was het ook de eerste keer in Nederland als performer. Ben al vaker, onder andere aan de 
zijde van Angel Snow stond hij op ons podium.

 

 

 

Twee zeer gevarieerde sets, waarbij de heren elkaar aanvulden in de vorm van close-harmonies, percussie en 
gitaarspel. Drie verschillende stemmen met als enige overeenkomst het Ierse timbre dat zelfs een vrolijke song 
voorziet van enige melancholie. Matt vaardig op gitaar en zingt met een ogenschijnlijk gemak alsof hij de hele 
dag niets anders doet. Ben zingt met zijn hele lichaam in de vele passie volle momenten in: “Oh Soul”, dat 
refereert aan het verhaal van Robert Johnson, die zijn ziel verkocht aan de duivel voor een korte periode van 
talent. Of in het sober en gedreven: “Blackbird.” Stevie veraste met zijn falsetto en scherpe introducties. In de 
blues song: “Lean On Me”, deed hij zelfs denken aan blueslegende Skip James. Hij was de oorzaak van het feit 
dat ze allen zo moesten lachen dat ze het spelen even moesten onderbreken in de song opgedragen aan zijn 
dochter, “Bathub Blues.” De interpretatie van de tekst werd een bron van meligheid. Een goede weergave van 
de sfeer en het onderlinge plezier. Drie vakmannen op het podium die er zin in hadden en een grote variëteit aan 
muziekstijlen aan ons lieten horen. De mix van blues, folk, ballads en zelfs CSNY achtige en Beatleske songs 
hield het publiek van begin tot het eind op het puntje van hun stoel. Een zeer verdiende staande ovatie, werd 
beloond met een Dylan klassieker. Een bezoeker merkte op, “Ik dacht bij Ierse muziek altijd aan de bekende 
folk songs, maar dit is wel andere koek!” Waarmee hij precies samenvatte wat ons vanavond weer duidelijk 
werd gemaakt. Ieren maken wereldmuziek! In Lage Vuursche was het qua regen net Noord-Ierland, maar de 
vochtige warme lucht deed ons denken aan de zompige atmosfeer van de Mississippi delta. De natuur schonk 
ons deze metafoor voor een bijzondere avond.
 

1. I’m Not Looking Down Anymore [Matt McGinn/Madeleine Slate] *

2.Whatever Happens Will [Ben Glover] **
3.Watch The Rain [Stevie Scullion] ***
4.Lie [Matt McGinn] *
5.Oh Soul [Ben Glover/Mary Gauthier] **



6.Bath Tub Blues [Stevie Scullion] ***
7.You Have Your Dreams [Matt McGinn] *
8.Lean On Me [Stevie Scullion] (unreleased) ***
9.Sweetheart [Ben Glover/Neilson Hubbard/Joshua Britt] **

 

 

1.Julie-Anne [Stevie Scullion] ***
2.Latter Day Sinner [Matt McGinn] *
3.Blackbirds [Ben Glover/Gretchen Peters] Ben, solo
4.Slow Us Down [Matt McGinn] (unreleased) Matt, solo
5.Crease Of Your Smile [Stevie Scullion] Stevie, solo
6.Prisoner [Ben Glover/Neilson Hubbard] **
7.What I’m Worth [Stevie Scullion] ***
8.Darkest Before The Day [Matt McGinn] *
9.Harriet [Ben Glover/Neilson Hubbard/Joshua Britt] **
10.You Ain’t Goin’ Nowhere [Bob Dylan]

Matt McGinn|vocals, acoustic guitar, kick drum
Ben Glover|vocals, acoustic guitar, snare drum
Stevie Scullion|vocals, acoustic guitar, electric guitar, harmonica
* Matt, lead vocals
** Ben, lead vocals
*** Stevie, lead vocals
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