1. Een Eiland in groen en blauw - Rocco Granata / Phil Van Cauwenbergh (1967)
2. Zoals het eenmaal is geweest - Jean Kluger / Nelly Byl (1969)
3. Leve leve de liefde - Daniel Vangarde / Nelly Byl / Jean Kluger (1972)
4. Het Lied van de Zee - Rocco Granata / Will Ferdy (1965)
5. Zachtjes - Jean Kluger / Nelly Byl (1976)
6. Ik blijf op je wachten - Jean Kluger / Nelly Byl (1974)
7. Niemand wil je als je ongelukkig bent - Will Tura / Nelly Byl (1973)
8. Bemind, geleden en geleerd - Aldo Romano / Nelly Byl / Jean Kluger (1978)
9. Rode Rozen in de sneeuw - Jean Kluger / Nelly Byl (1975)
10. Herinneringen - Tony Perdone / Van Ranst / Giselle Galos (1980)
11. Het Kan niet alle dagen Zondag zijn - Jack White / Nelly Byl (1973)
12. Al de tranen (in de wereld) - Jean Kluger / Nelly Byl (1976)

BOEKINGEN : WWW.GARIFUNA.BE - WWW.JACKOBOND.BE

Riet Muylaert : zang
Florejan Verschueren : piano, backings
Tim Vandenbergh : bas, backings
Karel De Backer : drum, backings
Stefan Wellens : gitaar, altviool, backings
& strijkersarrangementen
Ward Snauwaert : extra gitaren
Wouter Berlaen : extra toetsen
Opname : Koen Heirman & Tom Lodewyckx
@ Record Office (januari 2017)
Mix : Tom Lodewyckx @ Tomusic studio
Bijkomende productie & finale mix (maart 2017)
Wouter Berlaen & Ward Snauwaert @ Greenhouse Studio
Mastering Mathijs Indesteege (www.mathewlane.com)
Behalve “Eiland in groen en blauw”
Gert Jacobs : opname en mix – Cochlea Mastering

“Ik dans met een ander maar ik kijk naar jou”… Dat zong mijn moeder vaak toen ze met mij als kind
door de living danste. Nu ik haar leeftijd heb, snap ik waarom ze uit volle borst meezong met Marva.
Marva deed haar dromen. Van “eilanden in groen en blauw”. En ik zag hoe gelukkig Marva mijn
moeder maakte.
Ter ere van Marva, en ook een beetje ter ere van mijn moeder, breng ik met mijn band Jackobond
haar liedjes weer tot leven. “Oempalapapero”!
Ik hoop dat deze pareltjes jullie ook doen wegdromen, dat ze “herinneringen aan zoveel mooie
dingen” mogen oproepen.

Fotograaf : Hans Vangeel
Liedjes uit de theatervoorstelling :
“Jackobond zingt Marva : Rode Rozen in de sneeuw”
– première 14 februari 2017

Dankjewel Marva voor jouw liedjes, waardoor iedereen weer weet waarom de liefde liefde heet..
Warme groet,
Riet

