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Nee, niet de kleinzoon van de tuinman van Chroetsjov, maar de singer-songwriter, geboren 
in Zuid-Afrika, komt de 15e juni zijn kunsten vertonen op het Cobblestonepodium. 

Een tweede gitarist houdt hem gezelschap die avond. “This empty northern hemisphere” is 
de titel van zijn laatste (4e) uiting op cd. Deze prachttitel heeft hij gekozen vanwege de sfeer die 

de liedjes op dit album ademen. Zijn kraakheldere stem maakt direkt indruk. We denken qua 
schrijverschap aan Leonard Cohen, Ray Lamontagne, Andrew Bird of  Alexi Murdoch. 

Isakov kiest vaak niet de studio als opnamelokatie maar bijv. een schuur, een leegstaande 
winkel of zijn appartement. Dat verraadt eigenzinnigheid en misschien ook voorliefde voor 

puur en authentiek songsmeden. De speld die we toch al niet horen vallen (vloerbedekking…) 
zal bij zijn optreden niet onbelangrijk zijn, laat u meevoeren op Isakov’s ideale soundtrack 

voor een zwoele zomeravond. Zijn stem lijkt sprekend op die van Rune Simonsen van de Noorse 
groep Washington, kent u niet? Youtube of de 15e juni… (fuck Youtube)

In Bandera-Texas bezocht ze als jong meisje samen met pa en ma op zondag de dancehalls, 
het waren, zoals ze zegt, “dance every song people”. (Ook haar broers waren van de partij: 

Bruce en Charlie Robison, bepaald geen onbekenden in de Austin-muziekscene.) Zelf belandde 
ze niet in de muziek maar werd bouwkundig ingenieur. Haar hart ging er niet sneller van kloppen 
en zo begon ze op haar dertigste liedjes te schrijven. Haar derde cd.(vijf sterren op Alt.country.nl)  

ligt nu in de schappen: “Out of these blues” geproduceerd door dhr. Morlix.
En dus komen namen bovendrijven als Lucinda Williams en Romi Mayes, waarmee haar werk 
duidelijk verwantschap vertoont. Sam Baker, als mannelijke evenknie, is ook voorbijgekomen. 

Op de hoes prijkt ‘Ludwick”als achternaam en niet het voor de hand liggende “Robison”. 
Robyn wil een carriere zonder valse start, self-made. Karakter, en dat horen we terug in de songs.

“But darlin’ I love you like cowboys love to fight, like the rednecks love the Saturday night.”
(uit: Monte Carlo) Met humor doorspekte countrysoul: Robyn Ludwick, woensdag 15 juni.


