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Angus & Julia Stone - A Book Like This (2007)

1 The Beast 2 Here We Go Again 3 Wasted 4 Just A Boy 5 Bella 6 Hollywood
7 A Book Like This 8 Silver Coin 9 Stranger 10 Soldier 11 Jewels And Gold 12
Another Day 13 Horse And Cart
Drums, Percussion – Mitchell Connelly Guitar – Angus
Stone (tracks: 2 to 5, 7 to 9, 11, 13), Julia Stone (tracks: 2, 3, 6, 10) Harmonica – Angus Stone
(tracks: 2, 4, 9, 11) Piano – Julia Stone (tracks: 4, 6 to 8, 12) Trombone – Angus Stone (tracks:
12) Trumpet – Julia Stone (tracks: 12) Vocals – Angus Stone (tracks: 1 to 9, 11 to 13), Julia
Stone + Bass, Congas, Piano – Fran Healy Bass – Cameron Whipp, Ali Friend Cello –
Christopher Hoffman, Ian Burdge, Sarah Wilson Double Bass – Jeff Ratner Viola – Elizabeth
Meyers, Olli Langford, Ian Burdge, John Metcalfe Violin – Zach Brock, Calina De La Mare,
Sally Herbert Vocals – Miles Pritchett, Erin Marshall Glockenspiel – Fran Healy Piano, Strings
– Ian Pritchett Whistle – Angus Stone, Ian Pritchett, Julia Stone, Mitchell Connelly

With its mix of vocal harmony, acoustic guitars, and brushed percussion, Angus & Julia Stone's
debut recalls the lush, cuddle-up-in-bed indie folk of the Weepies and KaiserCartel. A Book Like
This takes strength from its two young songwriters, both of whom approach love and
coming-of-age issues from their own gendered perspective. Julia Stone plays the part of the
quirky ingénue, her vocals fluttering like a young Joanna Newsom over homespun melodies and
gauzy instrumental backdrops. "I blame you, Hollywood," she softly chastises, "for showing me
things you never should show a young girl." Strings and glockenspiels chime in the background,
swirling around the refrain before giving way to "Just a Boy," where brother Angus details an
awkward encounter with the fairer sex. He matches his sister's soft, unadorned croon
throughout the album, whether he's helming G-rated material like "Bella" (sample lyric: "There
goes the gal in the pretty skirt with the golden smile") or planning a visit to a friend's house for
the sole purpose of getting stoned ("Jewels and Gold"). Drug references notwithstanding, the
bulk of this debut revels in its own adolescence, focusing on fairy tale folk songs and pastoral
imagery. For those who have a taste for such fanciful material, A Book Like This is an
appropriate soundtrack for lazy Sunday afternoons and slow Monday mornings, when the pace
of the world matches the relaxed gait of this band. ---Andrew Leahey, AllMusic Review
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Kariera muzyczna Angus & Julia Stone rozpoczęła się w 2006 mimo, że rodzeństwo
występowało wcześniej, to właśnie ten rok jest liczony, jako data oficjalnego zaistnienia w
przestrzeni muzycznej. 2006 stanowi moment wydania ich pierwszego debiutanckiego albumu
"Chocolates and Cigarettes", gdzie Julia zajęła się partiami wokalnymi, a Angus przejął pieczę
nad gitarą oraz trąbką. Tytuł, albumu został wymyślony przez Julię, która sama mówiła
"uwielbiam zarówno czekoladki jak i papierosy, ale staram się mniej uwielbiać papierosy – palę
jedynie po występach".

Między 2007, a 2009 rokiem ukazał się drugi album Angusa i Julii Stoneów: "A Book Like This"
(grudzień 2007). Ich singiel "Paper Aeroplane" znalazł się na 43 miejscu na liście Tripple J
Najgorętszych 100 kawałków muzycznych 2006 roku. W 2007 Stoneowie ruszyli w swoją
pierwszą trasę koncertową po Australii, na którą bilety zostały wyprzedane w rekordowo krótkim
czasie. Reszta 2007 roku minęła grupie na dzieleniu czasu scenicznego pomiędzy Australię, a
Wielką Brytanię – w obydwu miejscach byli oni dosłownie rozchwytywani, czego przykładem
jest bardzo wypełniona trasa koncertowa po UK, Irlandii, Szkocji oraz uczestnictwo, jako suport
dla The Magic Numbers, czy wygrana na festiwalu the Latitude.

W 2009 roku album "A Book Like This" przebył ocean i trafił do sprzedaży w Stanach
Zjednoczonych. Był to też czas, kiedy w grupie doszło do chwilowego rozłamu. W tym okresie
Angus wydał swój solowy album "Smoking Gun", pod pseudonimem Lady of the Sunshine.
Krążek dał mu 50 miejsce w zestawieniu ARIA. Czołowa piosenka ze Smoking Gun – "Big Jet
Plane" została później (maj 2010) nagrana na nowo razem z Julią i wydana ponownie, jako
singiel. ---chillizet.pl
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