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'A LOVE BRAND NEW '

Op hun zesde album A Love Brand New trekt Jodymoon (Digna Janssen en Johan 
Smeets) nieuwe muzikale registers open. De grenzen worden verlegd, hun muziek is 
opener, uitbundiger en extraverter geworden.    
   De verandering is niet uit de lucht komen vallen. Ingrijpende gebeurtenissen in hun 
persoonlijk leven (sterfgevallen, een ander huis) dwongen hen de opnames voor een 
nieuwe plaat een tijdje on hold te zetten. Het oponthoud was artistiek meer dan de 
moete waard: de weerslag van hun verlies hebben Digna en Johan omgezet in 
schitterende nieuwe songs als Her Father’s Voice en To the Coast.
   Dat ze in hun nieuwe huis een eigen studio konden inrichten, heeft geleid tot een 
voelbaar nieuwe dynamiek. Ongestoord en zonder tijdsdruk kon Jodymoon voor A Love 
Brand New nieuwe muzikale wegen verkennen. “Professionele studio’s zijn vaak 
onpersoonlijk en steriel”, zegt Digna hierover. “Daarnaast is Johan de perfecte technicus 
om me bij de opnames te begeleiden. Als dingen niet lukken, weet hij me op het goede 
spoor te houden. Dat is best een kunst.”
   “Elk album is weer een soort van nieuwe liefde”, zegt Johan. “Je ontdekt het mysterie 
en de schoonheid in de nieuwe songs en wordt verliefd op bepaalde onderdelen. Het 
grappige is dat je van de songs waarmee je moet vechten en die je ondersteboven moet 
keren om de zeggingskracht te kunnen pakken, het meest gaat houden.’
   Lijkt de zang van Digna losser, vrijer en dynamischer dan op eerdere platen, ook 
Johan, die zoals gebruikelijk de akoestische, elektrische en lap steel gitaar en de dobro 
speelt, laat meer van zichzelf zien. Het levert wervelende solo’s op, zoals in Horizon 
Yellow en Shine.
   A Love Brand New telt minder strijkers telt dan de voorgaande drie albums. Het maakt 
de plaat ritmischer en virtuozer, terwijl de sound onmiskenbaar Jodymoon blijft. De 
liefhebbers van de door Johan geschreven strijkersarrangementen komen aan hun 
trekken in prachtige catchy songs als Hey Son, To the Coast en het titelnummer A Love 
Brand New.

JODYMOON
Jodymoon speelde in het  voorprogramma van onder andere Joan Armatrading, Damien 
Jurado en Tom McRae en vestigde zijn naam met de ‘trilogie’ Who Are You Now (2010),  
The Life You Never Planned On (2012) en All Is Waiting (2015). De recensies waren 
unaniem lovend. Musicmaker: “Bovenal is er die stem, die sterk doet denken aan Joni 
Mitchell en een groter compliment is wat mij betreft nauwelijks mogelijk” (*****). Jazzism: 
“Hun popgeoriënteerde rootsmuziek bereikt een onbetwist hoogtepunt” (****).  
Revolver’s Lust for Life “We horen een rijk instrumentarium en de bluesy stem van 
zangeres Digna Janssen maakt grote indruk” (****). 



Persbericht

Jodymoon ‘A Love Brand New’ 
‘A Love Brand New’ is de titel van het nieuwe studio album van singer-songwriter 
duo Jodymoon. Met de gelijknamige tour keren ze dit seizoen terug naar de 
Nederlandse podia. 
Op ‘A Love Brand New’ trekken zangeres-pianiste Digna Janssen en multi-
instrumentalist Johan Smeets nieuwe registers open. De grenzen worden verlegd, 
hun warme mix van singer-songwriter, folk, pop, klassiek en roots  is opener, 
uitbundiger en extraverter geworden. 
Luister alvast naar de eerste single  Jodymoon ‘A Love Brand New’ 

De verandering is niet uit de lucht komen vallen. Ingrijpende gebeurtenissen in hun 
persoonlijk leven (sterfgevallen, een ander huis) dwongen hen de opnames voor een 
nieuwe plaat en de concerten een tijdje on hold te zetten. Het oponthoud was artistiek 
meer dan de moeite waard: de weerslag van hun verlies hebben Digna en Johan 
omgezet in schitterende nieuwe songs. Dat ze in hun nieuwe huis een eigen studio 
konden inrichten, heeft geleid tot een voelbaar nieuwe dynamiek. Ongestoord en zonder 
tijdsdruk kon Jodymoon voor ‘A Love Brand New’ nieuwe muzikale wegen verkennen.

Jodymoon won de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland (2008). De band 
tourde in Canada, Spanje, Engeland, Duitsland en Italië en speelde als voorprogramma 
van onder andere Joan Armatrading, Damien Jurado en Tom McRae.  Het duo vestigde 
definitief hun naam in de Nederlandse muziekscene met de unaniem lovend ontvangen 
‘album trilogie’ Who Are You Now (2010), The Life You Never Planned On (2012) en All 
Is Waiting (2015). Musicmaker: “Bovenal is er die stem, die sterk doet denken aan Joni 
Mitchell en een groter compliment is wat mij betreft nauwelijks mogelijk” (*****). Jazzism: 
“Hun pop-georiënteerde rootsmuziek bereikt een onbetwist hoogtepunt” (****).  Lust for 
Life “We horen een rijk instrumentarium en de bluesy stem van zangeres Digna Janssen 
maakt grote indruk” (****). 
Op het album en op het  podium worden Digna Janssen (zang, piano) en Johan 
Smeets (gitaar, dobro, percussie, zang) bijgestaan door Marie-José Didderen (cello) 
en Annelieke Marselje (viool). 

Jodymoon speelt  ‘A Love Brand New’ van 11 januari t/m 18 mei in theaters door 
het hele land. De premiere staat gepland voor zondag 27 januari in Theater 
Walhalla Rotterdam (aanvang 15:00).
Een volledige speellijst vind je op  speellijst.
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https://www.youtube.com/watch?v=lBVs6_SghiM
http://www.jodymoon.com/Site/shows.html
http://www.jodymoon.com/

