Diana Rein – Long Road

Diana Rein is geboren in Roemenië en als driejarige met haar familie naar Chicago verhuisd. In 2007 verscheen
haar eerste album, “The Back Room” en nu ligt de opvolger “Long Road” in de winkels. Van haar fans heeft zij
de bijnaam de ‘Six String Siren’ gekregen. De reden daarvoor is meteen duidelijk als je de opener van dit album
hoort. Naast een muzikale carrière is Diana ook actrice met rollen in bv “Home Alone” en twee jaar geleden
kwam een eigen film uit, “Gypsy Gift”.
De twaalf nummers op “Long Road” zijn door haar zelf geschreven en geproduceerd. Ook zijn alle zangpartijen
van haarzelf en speelt zij de gitaar en baspartijen. Zoals ik al schreef is meteen duidelijk waarom zij ‘The Six
String Siren’ wordt genoemd. Opener “Long Road” begint met een acapella intro, waarmee de zuiverheid van
haar stem wordt getoond. Naast een goede zangeres is zij ook nog een grandioze gitariste, die van smaakvol
lieflijk tot rauw, aan SRV/Hendrix herinnerende, licks in haar vingers heeft. Daarnaast heeft ze ook het een en
ander te vertellen als je naar haar teksten luistert. Flink gas geven kan ze prima, maar ook in een duistere ballade
als “Don’t Walk Away” blijft zij overeind. Dit nummer behoort, naast het rauwe “Come Back Home” en de
instrumental “Peace” tot mijn favoriete nummers van het album.
Diana Rein is voor mij een absolute ontdekking. “Long Road” is een prima album vol met uitstekend origineel
materiaal. Aanrader.
Website: www.dianarein.com

Diana Rein was born in Romania and as threeyearold she moved with her family to Chicago. In 2007 she
released her first album, "The Back Room" and now the successor "Long Road" is in the stores. Her fans have
been nicknamed her ‘Six String Siren'. The reason is immediately apparent when you hear the opener of this
album. In addition to a musical career Diana is also actress with roles in eg "Home Alone" and two years ago her
own movie came out, "Gypsy Gift".
The twelve songs on "Long Road" are written and produced by herself. Also, she takes care of all the vocals she
plays the guitar and bass parts. As I wrote, it is immediately clear why she is called ‘The Six String Siren'. The
opener "Long Road" begins with an a capella intro, which shows the purity of her voice. Besides a good singer
she is also a magnificent guitarist, who can play tastefully sweet to raw and has SRV/Hendrixlike in her fingers.
She also has things to say when you listen to her lyrics. Her ‘metal to the pedal’ attitude is fine, but in a dark
ballad as "Don’t Walk Away" she remains upright. This track belongs, in addition to the raw "Come Back
Home" and the instrumental "Peace" to my favorite songs of the album.
Diana Rein is an absolute discovery for me. "Long Road" is a great album full of excellent original material.
Recommended.

