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Mirrors Don’t Lie
Het nieuwe album van
Oscar Benton en Johnny Laporte
verschijnt op 6 december 2019

Patient (70) verlaat na twaalf jaar zijn verpleegtehuis, 

...uniek!

Op 12 januari 2018 kwam I Am Back uit, het eerste  

album van blueslegende Oscar Benton na zijn noodlottig  

ongeval ruim tien jaar geleden, waaraan Oscar ernstig hersenletsel overhield. Na twee weken in coma te  

hebben gelegen verwachtten de doctoren dat het niet lang meer zou duren. Oscar vocht zich echter beet-

je bij beetje terug en toen drie  jaar geleden bleek dat Oscar nog kon zingen (en hoe!) is I Am Back ont-

staan. Door Johnny Laporte opgenomen in een klein kamertje in zijn verzorgingstehuis Velserduin in  

IJmuiden.

Binnen een tijdsbestek van tien maanden hebben Oscar en Johnny een kleine dertig nummers opgenomen. Daarvan 

zijn er twaalf verschenen op I Am Back, de overige staan nu op de opvolger, het nieuwe album “Mirrors Don’t Lie” van 

Oscar Benton en Johnny Laporte. 

Het was zijn tijd nog niet en muziek maken bleek bij Oscar te werken als een soort levenselixer. Vier jaar geleden sprak 

hij maar drie woorden per dag. Nu heeft hij zich op eigen kracht bevrijd uit het verpleegtehuis. 

Bij ieder interview voor I Am Back, vertelde Oscar dat hij op zoek was naar een nieuwe liefde die hem zou bevrijden. 

Dat is een half jaar geleden gebeurd. Oscar kwam zijn nieuwe liefde tegen, heeft haar ten huwelijk gevraagd en leeft 

nu heel gelukkig getrouwd in een appartement in IJmuiden. Niemand zou dit geloven als je dit zou beschrijven in een 

boek. Geen uitgeverij brengt dit uit ...ongeloofwaardig! 

“Don’t play old shit, create your own!!” Miles Davis. In deze tijd van tributes staat het album vol met veertien eigen 

composities. De diversiteit op dit album is ontstaan doordat Johnny Laporte zich alle vrijheden heeft gepermitteerd. 

De arrangementen zijn gemaakt nadat Oscar’s stem is opgenomen, niets staat de zang in de weg. Je voelt de vrijheid 

en hoort de zeggingskracht in zijn stem. Er is weinig gesleuteld aan de nummers. Eenmaal geschreven heeft Oscar ze 

direct ingezongen.

Johnny Laporte gelooft in ‘first takes’ en vindt dat demo’s soms krachtiger zijn dan het eindresultaat.

Daarbij zit achter iedere song op Mirrors Don’t Lie een mooi verhaal...

Mirrors Don’t Lie (CD en Vinyl) Label: Sounds Haarlem Likes Vinyl.

Release 6 december. Presentatie 27 december bij Het Patronaat Haarlem


