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FOLK * WORLD
CUSTODIO CASTELO: AMALIA CLASSICS ON PORTUGUESE GUITAR

In Nederland kennen we Custodio Castelo,
meester op de Portugese gitaar, vooral
als begeleider van Cristina Branco, maar
hij speelde ook bij Mariza, Misia en Ana
Moura. Op deze cd speelt hij instrumentale
bewerkingen van fado’s die door Amália
Rodrigues bekend geworden zijn.
Fantastisch om naar zijn fenomenale
spel te kunnen luisteren!

label: ARC Music • file under: Portugal
cd: EUCD 2890 • bc: 5019396289024 • EUR 7,40

___ FORRESTER’S CAPE BRETON SCOTTISH DANCE COMPANY:
THE SOUND OF NOVA SCOTIA

Gaelic-sprekende Schotten emigreerden in de
eerste helft van de 19e eeuw naar Cape Breton
in Canada en bewaarden hun tradities zorgvuldig.
Het is voornamelijk dansmuziek, vaak gespeeld
op viool met een typerende pianobegeleiding. Op
deze sampler staan verrassend genoeg vooral
pipes & drums en solo-doedelzak met enkele

vioolsuites.
label: ARC Music • file under: Schotland/Canada
cd: EUCD 2886 • bc: 5019396288621 • EUR 7,40

__________________________ VARIOUS: CELTIC ESSENTIALS
Keltische muziek blijft populair. De grote variatie
van romantische ballades tot up-tempo jigs en
reels, het is moeilijk deze klanken te weerstaan.
Deze introductieverzamelaar met o.a. Kieran
Fahy en Golden Bough brengt precies deze mix.

label: ARC Music • file under: folk
cd: EUCD 2887 • bc: 5019396288720 • EUR 3,40

JAZZ
__________________________ TRIO TRIO: NICE TREATMENT

“trioTrio”? Een beetje vreemde naam, maar het is
dan ook een nieuw trio met de beste New Yorkse
instrumentalisten van de nieuwe generatie: Jacob
Sacks (piano), Dave Ambrosio (bas) en Vinnie
Sperrazza (drums). Op deze cd zijn ze te horen met
Rich Perry (tenorsax) en Dave Scott (trompet),
wiens favoriete uitdrukking “Nice treatment” is,
als de muziek mooi samenkomt.

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31884 • bc: 716043188420 • EUR 11,90

_____________________________ MARC BENHAM: BIOTOPE
De Franse muzikant Marc Benham begon al jong
met pianospelen en startte professioneel als
pianist in Dixieland- en New Orleans-jazzbands
toen hij nog een tiener was. Vervolgens verdiepte
hij zich in andere stijlen en ontwikkelde zijn eigen
stijl. Op zijn debuutcd toont hij zijn dynamische en
tegelijkertijd lyrische pianotrio. Marc Benham
(piano), John Hébert (bas), Eric McPherson (drums).

label: Steeple Chase Lookout • file under: jazz
cd: SCCD 33140 • bc: 716043314027 • EUR 11,90

______________________________ GENE SEGAL: CURIOSITY
De in Rusland geboren Amerikaanse gitarist/
componist Gene Segal wordt vaak gezien als
onvoorspelbaar, zowel in zijn spel als in zijn
composities. In zijn eerder verschenen releases
op SteepleChase bewees hij telkens zijn
grenzenloze creativiteit. Op zijn nieuwe cd werkt
hij samen met Brian Charette (de onbetwiste
meester op Hammond-orgel, maar nu vooral op

piano) in een kwartet waarin de gitaar de leidende stem heeft. Gene
Segal (gitaar), Brian Charette (piano, Fender Rhodes, Hammond B3),
Sean Conly (bas), Tiago Michelin (drums, percussie).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31883 • bc: 716043188321 • EUR 11,90

_________________ BURAK BEDIKYAN: ISTANBUL JUNCTION
Burak Bedikyan is een Amerikaanse pianist/
componist. In 2017 verhuisde hij van zijn
geboorteland Turkije naar de VS en werd al snel
een zeer gewaardeerd deel van de New Yorkse
jazz-scene. Deze cd nam hij kort voor zijn vertrek
op met zijn groep uit Istanbul. Gedurfde en
opwindende improvisaties door muzikanten met
diverse achtergronden.

Burak Bedikyan (piano), Matthew Hall (bas), Can Kozlu (drums), Gabor
Bolla (tenorsax).
label: Steeple Chase  Lookout • file under: jazz
cd: SCCD 33139 • bc: 716043313921 • EUR 11,90

__________________________ PEDRO CORTEJOSA: 12 DIAS
12 días (12 dagen) is het resultaat van een
pretentieloos experiment, een muzikale uitdaging
met het idee was om een dagelijks een thema te
schrijven. Zo ontstonden twaalf nummers die
variëren van intiem tot rock en free-jazz,
Geïmproviseerde muziek in liedvorm.
Pedro Cortejosa (tenor- en sopraansax), Elie

Massias (gitaar, zang), Juan Galiardo (piano, Fender Rhodes), José López
(contrabas), David León (drums)
label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 720158 • bc: 8435383616173 • EUR 8,90

___________________ INES CARRENO: LLANTO RISA CALMA
Zangeres Inés Carreño is opgegroeid in een
kustplaatsje in Galicië, waar ze al vroeg in
aanraking kwam met traditionele muziek. Ze is
echter een zangeres die zich in heel verschillende
stijlen beweegt en zichzelf niet wil labelen. Op
deze cd ligt het accent op latin-jazz in een
intieme, akoestische setting.

label: Inquedanzas Sonoras • file under: jazz
cd: IDS 1167 • bc: 8424295367334 • EUR 9,90

_________ DANIEL CANO QUINTET: DON’T TOUCH THE BLUE
Don’t Touch the Blue is het eerste album als
leider van de trompettist Daniel Cano. Acht van
de negen nummers op het album zijn originelen
van Daniel Cano, de andere, ‘Chelsea Bridge’, is
een standaard Billy Strayhorn-klassieker. De stijl
beweegt zich tussen traditie en vrijheid van het
nieuwe: hardbop, free jazz, groove, funk en
natuurlijk swing. Daniel Cano (trompet), Pedro

Cortejosa (sax). Wilfried Wilde (gitaar), Paco Charlin (bas), Jesus Pazos
(drums).
label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 120154 • bc: 8435383610508 • EUR 8,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

_____ ERNESTO AURIGNAC TRIO: PLAYS STANDARDS VOL. 1
Dit is de derde cd saxofonist Ernesto Aurignac als
bandleider, in dit geval met zijn trio. Hij wilde
altijd al een trio-plaat zonder harmonisch
instrument maken, maar wel een die gemakkelijk
te beluisteren en dynamisch zou zijn. Dat is zeker
gelukt: klassiekers met korte solo’s en soms een
nieuwe kijk op de melodie. Ernesto Aurignac
(altsax), Pedro Campos (bas), Santi Colomer

(drums).
label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 2201613 • bc: 8435383629029 • EUR 8,90

VINYL
__________ KARI IKONEN TRIO: WIND, FROST & RADIATION

Na uitstapjes in Afropop, keert pianist Kari Ikonen
terug naar zijn Finse roots, dit keer gefocust op de
winter. Bittere kou, onmenselijkheid en
vergankelijkheid zijn de basiselementen van zijn
nieuwe studio-album. De groep bezoekt
spooksteden, ontleedt bekende wals-motieven
en stapt een schaduwwereld binnen. Kari Ikonen
(piano, zang), Olli Rantala (contrabas, zang), Markku

Ounaskari (drums).
label: Ozella Music • file under: jazz
180 grs lp: OZ 1087 • bc: 4038952010873 • EUR 19,90

pers
Bo Diddley - The Rough Guide to Bo Diddley (RGNET 1382)
• “Een kleine stap voor jou om dit schijfje in je cd-speler te
stoppen, maar een enorme klap luistergenot die je creëert ..”
(Back to the Roots)

Ateshkan Yuseinov - Strange Suite (TUGCD 1123)
• “Yuseinov is een veelzijdige gitarist, die zowel heel
fijnzinnig kan spelen als lekker stevig, waardoor je je bij dit
album geen seconde hoeft te vervelen. In een hokje plaatsen
is wat lastiger. Wereldfusiejazzrock misschien? Maar wat
doet het ertoe, het is gewoon avontuurlijke muziek voor
nieuwsgierige oren.” (Moorsmagazine.com)

Various - The Rough Guide to Mali Blues (RGNET 1384)
• “ik had de indruk dat de blues van Mali wel een beetje op
elkaar zou lijken allemaal, maar dat blijkt absoluut niet het
geval te zijn. De variatie is enorm en de kwaliteit is
verbazingwekkend hoog, en dat betekent ruim een uur puur
genieten.” (Moorsmagazine.com)


