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NR. 25 • 12 DECEMBER 2019

WORLD * FOLK
__________________________ LUZ DA LUA: ILLUMINATIONS

Luz Da Lua is de ontmoeting tussen
bassist André Klénès en gitarist Adrien
Brogna, met composities van André
Klénès. Zijn stukken zijn doortrokken van
jazz en wereldmuziek en geaccentueerd
met ritmische improvisaties. Het
repertoire verkent ook de wereld van
Tom Jobim, Caetano Veloso en Egberto
Gismonti. Een cd met creaties en
verrassingen van twee ervaren en
getalenteerde solisten.

label: Home Records • file under: world
cd: 4446217 • bc: 5425015552170 • EUR 11,40

__________ DUO DE SCHEPPER-SANCZUK: PORT DE TAIPANA
Na verschillende escapades in zowel de
folk- en jazzscène kozen violiste Anouk
Sanczuk en gitarist Florian De Schepper
er voor om in 2015 duo De Schepper-
Sanczuk op te richten. Invloeden van
verschillende folkstijlen uit Europa liggen
aan de basis van hun nieuwe composities
die op Port de Taipana staan. Het resultaat
is een album waarop gespeeld wordt met
contrasten tussen energie en intimiteit.

label: Appel Rekords • file under: folk
cd: APR 1390 • bc: 8712618002261 • EUR 11,40

________________________ QUIQUE SINESI: CORAZON SUR
Argentijnse gitaarkunst op zijn best!
Virtuoos Quique Sinesi’s eigen
composities zijn gevoelig en technisch
ingewikkeld. Zij brengen Latijns-
Amerikaanse muziek samen met folklore,
wereldmuziek en jazz. Hij speelt 14
nieuwe stukken. De meeste worden
uitgevoerd op de 7-snarige gitaar, maar
hij gebruikt ook traditionele
instrumenten als charango, ronroco en

de zelden gehoorde 10-snarige en fretloze gitaren. Prachtig!
label: Acoustic Music • file under: Argentinië
cd: CD 1609 • bc: 4013429116098 • EUR 11,40

_____________ IES MULLER & DAVID MUNNELLY: DETACHED
Dit album kwam tot stand in een klein
theatertje in Vianen in Nederland. Tijdens
een paar donkere stille dagen trokken Ies
Muller (fluit, zang) en David Munnelly
(trekharmonika) zich daar terug om een
aantal traditionele en nieuwe stukken op
te nemen. Vanaf het ontstaan van het duo
ontwikkelden ze een eigen geluid en stijl,
rijk en expressief, waarin oeroude en

moderne elementen naadloos versmelten. Een album met grote
vrijheid en persoonlijke expressie.
label: Appel Rekords • file under: folk
cd: APR 1393 • bc: 8712618002254 • EUR 11,40

____________ VARIOUS: BEST OF FOLK MUSIC FROM LATVIA
Muziek uit Letland horen we niet vaak, daarom is
het des te leuker dat ARC Music zo’n afwisselende
verzamelaar heeft samengesteld. Van a-capella-
zang tot instrumentale ensembles, soms heel
traditioneel, andere met invloeden uit rock of jazz:
een mooie kennismaking.

label: ARC Music • file under: Letland
cd: EUCD 2882 • bc: 5019396288225 • EUR 7,40

________________BJARNE HERREFOSS: BJARNE HERREFOSS
Hardangerviolist Bjarne Herrefoss (1931-2002)
wordt gezien als een van de belangrijkste Noorse
muzikanten uit de tweede helft van de 20e eeuw.
Op deze dubbelaar staan o.a. de legendarische
Store Studio-opnames uit 1990, een hoogtepunt
in zijn lange carrière. Er is een uitgebreid boek
bijgevoegd.

label: Ta:lik file under: Noorwegen
2cd: TACD 200 • bc: 7090010522350 • EUR 10,90

BLUES
_________________________ STEVE HICKS: RULE OF THUMB

Rule of Thumb is het beste bewijs van Steve
Hicks’ reputatie als een uitstekend ‘fingerstyle’
gitarist, met zijn duizelingwekkende uitvoeringen
van ragtime, blues- en jazzstandards. Hij deelt
met ons repertoire uit de jaren ’20 - ’40 van de
vorige eeuw, van o.a. vaudeville- en
ragtimepianisten als Felix Arndt en George

Botsford. ‘Three Quarter Blues’ van George Gershwin zal dan weer
minder bekend zijn. Het is bijna een anthologie van ragtime!
label: Acoustic Music • file under: ragtime
cd: CD 1608 • bc: 4013429116081 • EUR 11,40

KINDERLIEDJES
_____________________________ VARIOUS: GEROEZEMOES

Na Appelmoes - met aan het roer Tom Tileey - en
Mengelmoes - o.l.v. Johan Waegeman en met zang van
de Wamblientjes - is er nu een derde cd met kinderliedjes
op het label Appel Rekords. Liedjes om mee te zingen,
gespeeld door de Appelmoesband, met behulp van
bevriende muzikanten en medewerkers van ‘t Smiske,
kleinkunstencentrum in Asse (B). Het geheel is verpakt
in een mooi boekje met kleurplaten.

label: Appel Rekords • file under: kinderliedjes
cd+bk: APR 1394 • bc: 8712618002278 • EUR 11,40

COUNTRY
_____________________ PARIS TEXAS: WHEN YOU’RE GONE

Paris Texas is een vijfkoppige band rond de
songschrijvers Gerrit Hüppertz en Dave Crokaerts.
De vele roadtrips door het zuiden van de USA zijn
de inspiratiebron voor hun nummers. De muziek
is doorspekt van al het lekkers dat de Amerikaanse
bodem te bieden heeft: van Americana over
traditionele bluegrass tot countrymuziek, steeds
met oog voor herkenbaarheid en melodie. Het

debuut-album When You’re Gone telt 13 akoestische songs, met het
thema ‘verlies’ als rode draad.
Ook leverbaar op vinyl.
label: TRAD Records • file under: country
cd: TRAD 8 • bc: 7442923085062 • EUR 11,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

tel + 31 (0) 72 5673030
fax + 31 (0) 72 5673045

JAZZ
__ JOKKE SCHREURS SEPTET: STANDARDS. WANNES IN JAZZ

Wannes Van de Velde schreef en zong
liederen van een kwaliteit vergelijkbaar
met die van George Brassens of Jacques
Brel. Omdat hij dat deed in het Antwerps
dialect, bleef zijn bekendheid beperkt en
dan nog vooral als liedzanger. Met dit
project slaagt het Jokke Schreurs Quartet
erin de onderbelichte kwaliteiten van
Wannes als componist te tonen, door zijn
thema’s als jazz-standards uit te werken.
Naast Jokke Schreurs op gitaar horen we
groten uit de Belgische jazz als Frank

Vaganée e.a.
label: Wild Boar Music • file under: jazz
cd: WBM 21142 • bc: 5425000301424 • EUR 11,40

___________________ FRANÇOISE DERISSEN: CORDE AVIDES
Françoise Derissen is na een studie
klassiek viool gepassioneerd geraakt door
jazzmuziek. Voor haar nieuwe cd heeft ze
alle stukken - op één na - zelf
gecomponeerd. Zonder enige hulp van
buitenaf laat Françoise ons genieten van
verschillende stemmen De stukken zijn
deels voor viool (5-snarig) solo en deels
met een ‘loopstation’ waarmee ze
meerstemmig kan spelen. Ook haar stem
zet ze af en toe in om te kleuren. Op haar

stijl is moeilijk een etiket te kleven: jazz met improvisaties, maar ook
verwijzingen naar folk en klassieke muziek.
label: Home Records • file under: jazz/klassiek
cd: 4446203 • bc: 5425015552033 • EUR 11,40

________________ YVONNICK PRENE: NEW YORK MOMENTS
De jazzscene in New York omarmt een nieuwe
mondharmonikaspeler/componist die verrassend
genoeg afkomstig is uit Parijs (Frankrijk, niet
Texas). Zijn debuut op SteepleChase van zes jaar
geleden (Jour de Fête) werd enthousiast ontvangen.
Op de opvolger heeft Prené Brian Charette
(Hammond-orgel) en Jordan Young (drums)
uitgenodigd.

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31886 • bc: 716043188628 • EUR 11,90

________________________________RONNIE CUBER: FOUR
Baritonsaxofonist Ronnie Cuber heeft in zijn 60-
jarige carrière aan meer dan 200 albums
meegewerkt. Op deze cd is hij de leider van een
kwartet, waarschijnlijk voor het eerst in 40 jaar.
Ronnie Cuber (baritonsax), Ed Cherry (gitaar),
Brian Charette (Hammond-orgel), Adam
Nussbaum (drums).

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31882 • bc: 716043188222 • EUR 11,90

____________________MONICAZ VALS: ENKEL, VACKER, ÖM
Op MonicaZ Vals zijn de absolute favorieten van
de Zweedse jazz-legende Monica Zetterlund
verzameld. Gedurende haar carrière van meer
dan 40 jaar trad ze op in veel verschillende
muzikale settings: van pianotrio tot big band,
revue en cabaret, films en tv. Het kwartet ging te
werk met veel respect, hart & ziel en humor. Stina
Stenerud (zang), Paul ‘Palle’ Wagnberg (Hammond

B3), Eirik Berg Svela (gitaar), Erik Jøkling (drums).
label: Curling Legs • file under: jazz
cd: CLPCD 169 • bc:7042881191692 • EUR 10,90

_____________________________ JAVIER ORTI: INTROLOGY
Dit is de eerste cd van de jonge Spaanse saxofonist
Javier Ortí. Hij zegt er zelf dit over: “Het idee om
dit album op te nemen was op persoonlijke titel,
een voorbeeld van in de spiegel kijken om precies
te weten wat je ziet.” Julian Sánchez (trompet),
Ángel Andrés Muñoz (piano), Javier Delgado
(contrabas) en Nacho Megina (drums).

label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 120155 • bc: 8435383610515 • EUR 9,40

VINYL
_____________________ PARIS TEXAS: WHEN YOU’RE GONE

Paris Texas is een vijfkoppige band rond de
songschrijvers Gerrit Hüppertz en Dave Crokaerts.
De vele roadtrips door het zuiden van de USA zijn
de inspiratiebron voor hun nummers. De muziek
is doorspekt van al het lekkers dat de Amerikaanse
bodem te bieden heeft: van Americana over
traditionele bluegrass tot countrymuziek, steeds
met oog voor herkenbaarheid en melodie. Het

debuut-album When You’re Gone telt 13 akoestische songs, met het
thema ‘verlies’ als rode draad.
Ook leverbaar op cd.
label: TRAD Records • file under: country
lp: TRADLP 8 • bc: 7442923085079 • EUR 13,40

DVD
____ CORY SEZNEC: SPICED UP FINGERSTYLE ARRANGEMENTS

Op deze dubbel-dvd presenteert Cory Seznec zeven
songs die hij op diverse manieren gearrangeerd heeft.
Daarbij maakt hij gebruik van alle “tricks and licks that
I’ve picked up over the years”. Volgens Seznec heeft
iedere song oefeningen die de fingerpicker in nieuwe
richtingen kan wijzen. De songs zijn ‘Somebody Stole My
Gal’, ‘A Sin To Tell A Lie’, ‘No Hiding Place’, ‘East St. Louis
Blues’, ‘The Parting Glass’ en ‘Sadie Green (The Vamp

of New Orleans)’.
label: Guitar Workshop • file under: blues
2dvd: GW 1068 • bc: 796279114400 • EUR 19,90

_______ TOM FELDMANN: TAMPA RED SLIDE GUITAR WIZARD
Tampa Red mag tegenwoordig niet meer zo bekend
zijn, maar in de periode 1920 -1940 was hij een echte
ster. Hij was een belangrijk element in de ‘roaring
twenties’ Chicago-blues-explosie, met zijn vlijmscherpe
slidegitaar-spel. Tom Feldmann leert je negen
uiteenlopende songs aan, de originele opnames staan
in de bonus-sectie van de dvd.

label: Guitar Workshop • file under: blues
dvd: GW 864 • bc: 796279114417 • EUR 15,40

openingstijden rond
de feestdagen
Ons magazijn (Sonic Rendezvous) is alleen op de feestdagen zelf
gesloten. Laatste dag om te bestellen voor de kerst is 23
december, maar vanwege de verwachte drukte bij de vervoerder
is 22 december een veiliger keuze!
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Various - Sound portraits from Bulgaria. Journey to a vanished
world (SFW 40587)
• “Wat mij betreft de mooiste heruitgave van dit jaar.”
(Mixedworldmusic.com)

Duo De Schepper-Sanczuk - Port De Taipana (APR 1390)
•  “Op hun tweede album Port de Taipana kun je goed horen
hoe goed de twee op elkaar ingespeeld zijn en ook hoe
geweldig ze kunnen improviseren, wat voor de folkwereld
helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Een nummer als One
Take bijvoorbeeld begint vrij gewoon, maar op een bepaald
moment heb je bijna het gevoel dat je bij een avantgardistische
jazzband bent beland – avontuurlijke, spannende muziek, en
tegelijkertijd blijven ze toch ook dicht bij de wortels van de
folk.” (Moorsmagazine.com)

Françoise Derissen - Corde Avides (4446203)
• “Want jazz, ja, wellicht, maar er zitten ook folk-aspecten
aan, maar ik moet nog veel meer denken aan een modern
eenpersoons kamerorkest dat lyrische minimal music maakt
in de stijl van Michael Nyman’s filmmuziek. (...) Een subliem
meesterwerkje om te koesteren.” (Moorsmagazine.com)

Gerard van Maasakkers - Ik loop (CUP 8067)
• “Van Maasakkers schrijft altijd over zaken die dicht bij hem
staan, en die daardoor ook weer een universele kracht krijgen
– over je levensloop, over de dood, over de liefde, intiem en
altijd de spijker op de kop. (...) Er staan nog een paar
vertalingen op deze cd, van liedjes die Van Maasakkers heel
mooi naar zijn hand heeft gezet, waardoor het bijna zijn eigen
liedjes zijn geworden. Een schitterend album, ontspannen,
intiem en beter dan ooit.” (Moorsmagazine.com)

Various - The Rough Guide to Blues Divas (RGNET 1392)
• “The Rough Guide to Blues Divas biedt vijf kwartier aan
vergeten en bijna vergeten vrouwen die een kleine eeuw
geleden met hart en ziel de blues zongen. Muziekgeschiedenis
en verplichte kost voor iedere jazz- en bluesliefhebber.”
(Moorsmagazine.com)


