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Weinigen hebben zoveel recht op een eigen lemma in de vaderlandse popencyclopedie als dirk Blanchart. (...) is
zijn greep op goeie popmuziek niet kwijt, bewijst A Boy Named dIRK. Zijn liedjes gaan nog altijd ergens over. De
doldraaiende wereld in Fix This Carrousel, het gevoel van verlorenheid temidden een overvloed van sociale
media (hoogtepunt Now Is The Time), de vereenzaming die door materiële overvloed niet kan worden verholpen
(Too Much Of Everything) of het afscheid van idool David Bowie (How Do We Feel?).
(Het Nieuwsblad / Gazet van Antwerpen)
(....) een meester in zijn vak, een beetje het equivalent van een Vlaamse Paul Weller. Op zijn nieuwe album staan
bijna uitsluitend diamanten en die paar tracks die daarvoor net niet in aanmerking komen, zijn nog steeds
oerdegelijke poprock waar de jongere generaties een puntje kunnen aan zuigen. Met The Sound Of Small
Airplanes zet Blanchart een nieuwe klassieker naast zijn No Regrets en Fool Yourself Forever. Er staat nog meer
ear candy op het menu.... het smooth rockende Fix This Carrousel, het heerlijke vraag-en antwoordspel van How
Do We Feel?.... Ook In Between Battles en Now Is The Time zijn poprocksongs van het zuiverste soort waarin
Blanchart zijn meesterschap als snoep in het rond gooit.
(Musiczine.net)
Al meer dan 40 jaar draait dit icoon mee aan het Belgisch rockfirmament. Het mag dan ook niet verwonderen dat
er op dit album schitterende songs te vinden zijn. Fix This Carrousel is een toonbeeld van hoe een lied crescendo
gaat en terug op zijn gezapige nootjes valt. How Do We Feel (...) een eerbetoon aan David Bowie, inventief met
bijpassende theatrale harmoniezang. Refereren naar de loopgraven in Ieper met In Between Battles: keisterke
2'50!
Marvelous eclectic album from this Belgian dinosaur. Listen to the first six songs and you will be surprised about
his artistic talent.
(Keys & Chords Magazine)
Blanchart, die destijds met Luna Twist en daarna in eigen naam boven de Vlaamse middelmaat uitstak (...) zweert
bij eerlijk vakwerk: zijn muziek klinkt helder, heeft altijd een goede melodie en een transparante aankleding (...).
We horen rock met bluesriffs, swingende jazzy liedjes en een uitgeklede bezinning over de dood van Elvis
Presley's tweelingbroer.
(De Standaard)
Een terugkeer naar de grote dagen. Popmuziek met intelligente teksten die niet krampachtig probeert om trendy
te zijn. Uitstekende comeback.
(Marie-Claire - BS)
Dirk Blanchart speelt zijn sterke troeven uit op deze plaat: originele melodieën, een sterke stem, gevarieerde
arrangementen, degelijke teksten. Aan degelijke songschrijverij heeft het bij Blanchart nooit gelegen. Met deze
plaat zullen de fans dus ook in de wolken zijn en we kijken uit naar de live optredens.
(DaMusic)
Een nieuwe van Dirk Blanchart: het was niet waar we zaten op te wachten maar we moeten eerlijk toegeven dat
dit gewoon heel erg leuk klinkt. Vergeleken met de vorige albums durven we zelfs stellen dat het één van de
betere albums is die hij al maakte. De thema's verraden wel wat levenservaring: Hail Mary Of The Songs gaat
over writer's block en It"s Easy over iemand die de strijdbijl begraaft na een felle ruzie of een relatiebreuk. Love it
or hate it maar Dirk kan zingen ... hij beschikt nog altijd over een prima stem.
(Luminous Dash)

In songschrijver dirk Blanchart schuilt nog steeds een complexe denker die in zijn muziek stelselmatig een
uitlaatklep zoekt en vindt. Met zijn licht hese stem, die soms op die van Elliot Murphy lijkt, (...) reflecteert hij over
historische oorlogstrauma's zoals op In Between Battles of het verstrikt zijn in eigen emoties (Now Is The Time).
Hij besluit met het NL-talige en diepzinnige Ik Zou Wel Eens Willen Weten van Jules De Corte alsof de jonge Dirk,
nu volwassen, zich nog steeds schaart achter diens zoektocht naar het antwoord op 10.000 vragen.
(Rootstime)
Zeker als het over muziek gaat probeert hij alles te benaderen met de onbevangenheid van de beginjaren. En dat
levert steevast goeie platen op.
(Radio 1, website, i'view Allez Allez)

