
CD-Review Tweed feat. Gervis Myles – Love Strong 
“Dedicated to Joseph “Smokey” Holman – Rest easy brother!...“
Eric Schuurmans

In 2010 werd Tweed Funk door frontman Joseph “Smokey” Holman (xx-2017) opgericht. De band 
oogstte nationaal en internationaal succes met hun door blazers aangeporde en, met zweet 
doordrenkte soul, blues & funk muziek. In de voorbije twee jaren kreeg de band 3 “Wisconsin Area
Music Industry” (WAMI) awards en bracht de band 4 albums uit.

Joseph "Smokey" Holman is voor het eerst te horen in de late jaren ’60 met de Domestic. Deze 
band werkte kort samen met Rufus Thomas en Willie Mitchell. Ze nemen enkele nummers op bij 
het Hi Records-label, die gezien contractuele disputen, nooit uitgebracht zijn. Met Charles 
Simmons (een neef van Stevie Wonder) in de line-up doen ze een auditie bij Motown. Daar nemen
ze in Studio B twee demo’s op. Ook hier zijn door contractuele onenigheden de opnamen nooit 
uitgebracht…

Op één van hun shows die ze doen in West Chicago, is Curtis Mayfield aanwezig. Curtis Mayfield 
verandert de naam van de band in Love’s Children en zorgt voor een contract bij zijn Cur Tom 
Records label in Chicago. Curtis schrijft voor hen 4 songs. De band brengt in 1971 “Soul is Love” 
en “This is the End” uit. Smokey verlaat in 1972 de Love’s Children en stopt daarna voor een tijd 
met muziek. Na een tijd van bezinning begint hij in 1994 in de Milwaukee scene, met de Marvelous
Mack & The Pressure Release Band.

In 2017 stierf Holman aan kanker en moest er naar een vervanger, die gevonden werd in de 
persoon van Gervis Myles, gezocht worden. Wij zagen Tweed ondertussen al optreden tijdens de 
Southern Bluesnight in Heerlen in 2018. Ze (Eric Madunic: bas, Hammondorgel & Rhodes piano - 
zang, Dave Schoepke: drums, percussie, Randy Komberec: gitaar - zang & Andrew Spadafora: sax,
keys) nemen met hem (Gervis Myles: lead zang), onder de ingekorte naam Tweed, in slechts 8 
dagen, hun debuut ‘Love String’ op. Het is een album met 10 tracks inclusief 9 originals, waarvan 
nieuwkomer Myles op de eerste 7 nummers te horen is. 

Myles zingt al vanaf de opener “My Mountain” waarin vooral Komberec op gitaar voor de juiste 
groove en solo’s zorgt. Het soulvolle “Love Strong” klinkt erg relaxt, de shuffle “Thinkin’ You Can 
Take Some” swingt aardig en, tijdens “One More Dance” kan je best de lichten doven. “Dying 
Land” en “Walls” zijn de wat vreemde eenden in deze muzikale beet en Luther Johnson’s “Woman 
Don’t Lie” de enige cover op ‘Love Strong’. Op de instrumental “The Hustler” doet Spadafora op 
bariton sax knap de lange intro, neemt Komberec even gepast over en is het vooral letterlijk 
swingen geblazen. Om af te sluiten is er na “This Time” het korte “Tweed is Here”, wat qua titel al 
voldoende zegt.

Tweed Funk bevestigt, na het heengaan van frontman “Smokey” Holman, met nieuwkomer Gervis 
Myles als Tweed met ‘Love Strong’ hun verdere toekomst. Dit is R&B, Soul “n Blues waarbij je niet 
onbewogen blijft. 

“ Tweed Funk confirms, after the passing of their frontman "Smokey" Holman, with newcomer 
Gervis Myles as Tweed with "Love Strong" their future. This is R&B, Soul 'n Blues where you do 
not remain unmoved... “ (ESC for Rootstime.be)
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