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Preço médio: R$ 27,90   

 

TRACK LISTING: 

 
01. Low 

02. If Time Was For Wasting    (vídeoclipe) 

03. If the Creek Don’t Rise 

04. Tuesday Night Rain 

05. Emma Hartley 

06. Ain’t Too Good at Losing 

07. Changing of the Seasons 

08. 5th Avenue Bar 

09. On with the Night 

10. Coyote Creek 

11. Death of Outlaw Billy John 

12. No Kind of Forgiveness

 

Com apenas 20 anos, mas filho de um músico 

dos lendários estúdios de Muscle Shoals 

(Alabama), o cantor/compositor Dylan LeBlanc 

tem sua estreia no disco com ‘Paupers Field’, 

lançado na Europa em 2010 pela gravadora 

Rough Trade (Belle & Sebastian, The Strokes), e 

que agora ganha edição nacional pelo selo 
Lab 344.   

‘Paupers Field’ é um belíssimo disco de country 

soul, onde cordas, e linhas de órgão e pedal 

steel ajudam a contar histórias de fantasmas e 

demônios povoadas por marcantes 

personagens como Emma Hartley ou o fora-da-
lei Billy John. 

Gravado pela já três vezes vencedora de 

Grammys Trina Shoemaker (Queens of the Stone 

Age, Sheryl Crow, Emmylou Harris), ‘Paupers 

Field’ é um álbum em tons de sépia, que bebe 

bastante dos ensinamentos de nomes como 
Neil Young, Bob Dylan e Spooner Oldham. 

Neste álbum de estreia, LeBlanc conta com a 

participação especial da cantora Emmylou 

Harris em algumas faixas. 

 

 

 

 

 
‘Dylan LeBlanc passeia com tranquilidade entre 

Gram Parsons e Neil Young em  

seu álbum de estreia’  

BBC Music 

 

‘Paupers Field é contemplativo, bonito e 

fascinante’ The New York Times 

 

‘álbum de estreia de Dylan Leblanc é adorável’ 

Uncut  
 

‘Em Paupers Field o cantor/compositor de 20 

anos consegue imprimir a sua marca’  

Mojo 

 

‘Paupers Field tem naturalidade e simplicidade, 

e vai do country ao rock’  

Guardian Guide 

 

‘…o novo Neil Young’  

The Guardian 

 

‘com essa maneira de cantar e tocar ele  

faz o country renascer’  

Independent on Sunday  

 

‘álbum de estreia de Dylan LeBlanc  

é rico em emoção’  

The Boot 

 

‘Paupers Field é calcado no Country-Rock mas 

Dylan  consegue renovar o gênero musical’  

Spinner 

 

‘Dylan LeBlanc  provavelmente é a cara mais 

nova do country-soul moderno’ Details 

 

 
 

 

 


