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“ Wat in het vat zit verzuurt niet” en “kwaliteit komt toch wel bovendrijven “, dat zijn gevleugelde uitdrukkingen.
Maar in het echte leven moet je er toch echt wel de schouders onder zetten. Het komt nooit zomaar aanwaaien.
Na 15 jaar hard werken en touren heeft de tilburgse band Miners of Muzo het een tijd lang héeeel rustig aan gedaan, maar de
band bestond nog steeds en repeteerde ook nog steeds. En zo bouwden zij héeeel rustig aan hun eigen studio en aan nieuw
materiaal. Op hun website www.minersofmuzo.com staan al die nummers die men in die rustige jaren daar heeft opgenomen
( Love & Life part II, diggin’ the Future – een dubbel CD met een Venus en een Mars CD).
Maar gaandeweg ontdekte de Miners dat de nieuwere nummers steeds beter en leuker werden en dat deze muziek toch op het
podium ten gehore gebracht dient te worden. Songs opnemen is leuk, maar het doel van een CD uitbrengen is dan toch.....het
podium op en deze songs gaan spelen.
Oorspronkelijke, authentieke versterkte gitaar muziek, waar het respect voor de US-Anglo-Saksische rock erfenis vanafdruipt
en de liefde voor de elektrisch versterkte gitaren bevestigd wordt. Riffs, akkoorden, beats, coupletten en refreinen,
gitaarsolo’ s, hooks en breaks. Geen 60’s retro geneuzel, ook geen rock’n roll stijl-purisme, maar het hart op de juiste plaats
en loos gaan met overtuiging! Dat kan hard en overdonderend , maar ook rustig en gedragen zijn.
Op de nieuwe CD “ Really...Is that a Fact “ kan men horen dat de Miners of Muzo daarvoor staan en dat de tijd weer rijp is
voor gitaarmuziek met diepgang zonder al te veel grunge, metal of garage rock clichés van stal te moeten halen.

De titel “ Really....is that a fact” is eigenlijk het antwoord dat op alle open vragen van nu past. De titel ligt al 4 jaar vast en
net nu Dallas weer begonnen is, komt deze CD uit.......?? Het was namelijk altijd HET antwoord dat JR Ewing altijd had als
hij weer ergens mee geconfronteerd werd. Hij kwam er altijd mee weg. Net als de Miners of Muzo die gewoonweg zeggen
dat hun muziek ergens daar ligt tussen the Beatles, the Stooges, QOTSA en the Hives. Zitten ze altijd goed.

