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WORLD * FOLK
_________________________ MANHU: VOICES OF THE SANI

De groep Manhu komt uit de provincie
Yunnan, China en is de bewaker van een
oude, maar levende traditie van de Yi, een
etnische minderheid. Van ruige
drankliederen tot pakkende ballads,
Voices of the Sani geeft een uniek kijkje
in deze cultuur. Er wordt gespeeld op
instrumenten die je buiten China bijna
nooit hoort. Manhu bestaat al 15 jaar, dit
is hun internationale debuut.

label: Riverboat • file under: China
cd: TUGCD 1124• bc: 605633012422 • EUR 9,40

____________ KYOSHINDO: TAIKO DO - ECHO OF THE SOUL
De groep KyoShinDo levert een unieke benadering
van de Japanse drum-traditie. De groepsleden
zijn niet alleen experts in taiko-drummen, maar
ook in karate. Daarmee worden hun optredens
nog spectaculairder! De cd is geproduceerd door
taiko-legende Joji Hirota.

label: ARC Music • file under: Japan
cd: EUCD 2884 • bc: 5019396288423 • EUR 8,90

_______________ VARIOUS: DHANNSADH GUN DANNSADH.
DANCE-SONGS OF THE SCOTTISH GAELS

Dansliederen komen voor in het repertoire van
vrijwel alle Gaelic zangers, maar dat is slechts
een klein deel van wat er aan materiaal
beschikbaar is. Deze cd, deel 28 in de ‘Scottish
Tradition Series’ is volledig gewijd aan deze a-
capella dansliederen, afkomstig uit de ‘School of

Scottish Studies Archives’ .
label: Greentrax • file under: Schotland
cd: CDTRAX 9028 • bc: 5018081902828 • EUR 9,40

BLUES
______________ JIMMY JOHNSON: EVERY DAY OF YOUR LIFE

De 90-jarige (!) bluesveteraan Jimmy
Johnson keert weer terug naar Delmark
waar hij 40 jaar geleden zijn debuut
uitbracht. Johnson is niet alleen een
vooraanstaande bluesmuzikant in
Chicago, ondanks zijn leeftijd klinkt hij
net zo vitaal als altijd en zijn gitaarlicks
sprankelen ook nog steeds. Op deze cd
staan vijf eigen songs en vier covers,
waaronder Fenton Robinson’s ‘Loan Me
a Dime’ en Bobby Bland’s hit ‘Lead Me

On’. Hopelijk niet het laatste album van deze geweldige bluesman!
label: Delmark Records • file under: blues
cd: DE 861 • bc: 038153086121 • EUR 9,90

FUSION
______ * GORAN IVANOVIC & FAREED HAQUE: INDOBALKAN

Na 20 jaar spelen de virtuoze gitaristen
Goran Ivanovic (Kroatië) en Fareed Haque
(Pakistaans/Chileense ouders) eindelijk
weer samen. Ze hebben percussionist
Juan Pastor als gast uitgenodigd en
verwerken elementen van jazz, klassiek,
Indiase muziek en Balkan in hun
composities. Ondanks de complexiteit
van de stukken en de indrukwekkende
technische vaardigheden gaat het toch
vooral om mooie melodieën. Zoals de

Chicago Tribune schreef: “when their two guitars play, cultural barriers
melt away.”
label: Delmark Records • file under: fusion
cd: DE 5034 • bc: 038153503420 • EUR 9,90

_____________ ARTTU TAKALO: -THEMANINTHESHADOWS-
Het negende studio-album van deze bijzondere
Finse vibrafonist, componist en multi-
instrumentalist. Hij is een van de meest
gerespecteerde muzikanten van zijn generatie
en bekend om zijn XL-ensemble, opgericht door
Jarmo Saari. Arttu Takalo: electronic vibes,
xylofoon, glockenspiel, piano, synths, drums
(looped), percussie; Niko Kumpuvaara: accordeon;

Ville Herrala: contrabas; Ville Pynssi: drums, percussie.
label: Rockadillo • file under: fusion/ progrock
cd: ZENCD 2171 • bc: 6418691217128 • EUR 11,40

CAJUN
_______________ THE REVELERS: AT THE END OF THE RIVER

The Revelers komen uit Lafayette, het hart van
‘cajunland’ in Louisiana. Hun cd uit 2016 werd
genomineerd voor een Grammy, voor dit album
duiken ze opnieuw in de roots van cajun. Nu is het
blikveld iets breder en worden daar swamp-pop,
zydeco en ‘old-school’ Louisiana dancehall music
aan toegevoegd.

label: Revelers Records • file under: cajun
cd: RLSCD 5 • bc: 888295939805 • EUR 9,40

JAZZ
_ CHRIS BARBER’S JAZZBAND: BACK IN COPENHAGEN, 1961

Op deze cd staan opnames uit Kopenhagen,
gemaakt in 1961 en pas in 2017 boven water
gekomen. De opnamekwaliteit is goed, de band
is in topvorm en er hangt een geweldige sfeer. Er
is veel ruimte voor Chris zelf, plus Pat Halcox en
Ian Wheeler. Natuurlijk ontbreekt zangeres Ottilie
Patterson niet. Een tot nu toe onbekende
aanvulling op het Chris Barber-repertoire.

label: Lake Records • file under: jazz
cd: LACD 360 • bc: 5017116536021 • EUR 9,90

_______________________ JUKKA GUSTAVSON: PROGNOSIS
Gustavson is een Finse prog-rock-legende en
oprichter van Wigwam. Dit is zijn nieuwste cd,
met een speciale rol voor gitarist Jari Nieminen.
Jukka Gustavson: zang, keyboard, Hammondorgel;
Thomas Törnroos: drums, percussion; Jari ‘Heinä’
Nieminen: gitaar; Janne Rajala: bas.

label: Rockadillo • file under: jazz-rock
cd: ZENCD 2172 • bc: 6418691217227 • EUR 11,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

KLASSIEK
________________________ EDUARDO FERNANDEZ: GUITAR

Voor de blues- en jazzliefhebbers zal het even
wennen zijn: Delmark Records heeft nu ook een
lijn met klassieke muziek! De Uruguyaanse
gitaarvirtuoos Eduardo Fernández heeft een
programma samengesteld dat twee eeuwen en
twee continenten omvat. Van Paganini tot Leo
Brouwer, van briljante stukken van Denisov en
Chávez tot vrijwel nooit gespeeld werk van Mertz

en Rebay, Fernández laat ons technieken horen die weinig andere
gitaristen kunnen bieden.
label: Delmark Records • file under: klassiek
cd: DE 5033 • bc: 038153503321 • EUR 9,90

VINYL
____________ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO BLUES DIVAS

Voor velen is het stereotype beeld van de
blueszanger een man met een gitaar, die rondtrekt
door de Mississippi-delta. Maar het ‘klassieke
blues’- tijdperk van de jaren ̀ 20 begon in 1920
toen Okeh Records Mamie Smith in een New
Yorkse studio opnam. Deze Rough Guide is
helemaal gewijd aan de glansrijke hoogtijdagen
toen zangeressen als Bessie Smith en Ma Rainey

de eerste echte bluessterren werden. Met Bessie Smith, Ma Rainey,
Victoria Spivey en onbekende pareltjes.
label: World Music Network • file under: blues
lp: RGNETLP 1392 • bc: 605633139242 • EUR 11,40

VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO THE ROOTS OF COUNTRY MUSIC
De term ‘country music’ bestond nog niet eens
toen de opnames die je op deze cd hoort gemaakt
werden, namelijk in de jaren ‘20 en ‘30 van de
vorige eeuw. Pas in de jaren ‘40 kwam de term in
zwang, als alternatief voor ‘hillbilly music’.
Countrymuziek ontstond als een mix van de
muziek van de vroege Europese immigranten met
Afro-Amerikaanse elementen als gospel en blues.

Op deze fraaie Rough Guide een overzicht van deze vroege pioniers:
Jimmy Rodgers, The Carter family, Dock Boggs e.v.a.
label: World Music Network • file under: blues/country
lp: RGNETLP 1391 • bc: 605633139143 • EUR 11,40

____ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO BLIND, BLACK & BLUE
Het is een opmerkelijk fenomeen in de
geschiedenis van de blues: de grote bijdrage van
blinde muzikanten, die de Amerikaanse muziek
van vandaag nog steeds beïnvloeden. Voor veel
blinden was muziek namelijk de enige manier om
een inkomen te verwerven. Van de ‘Vader van de
Texas Blues’  Blind Lemon Jefferson tot
slidegitarist/evangelist Blind Willie Johnson plus

vele onbekendere helden, deze Rough Guide geeft een overzicht van
blinde bluespioniers.
Al eerder op cd verschenen.
label: World Music Network • file under: blues/country
lp: RGNETLP 1377 • bc: 605633137743 • EUR 11,40

MARY BLACK & RTE ORCHESTRA: MARY BLACK ORCHESTRATED
De favoriete songs van Mary Black zijn voorzien
van een orkestarrangement door componist Brian
Byrne, die ook bekend is van zijn filmmuziek. Ook
zijn er nieuwe muzikanten aan de oorspronkelijke
opnames, die van eerder verschenen cd’s komen,
toegevoegd. Op de cd staan 11 tracks, waaronder
‘No Frontiers’, ‘Carolina Rua’, ‘Adam At The
Window’, ‘Poison Tree’ e.a.

Ook verschenen op cd.
label: Dolphin • file under: Ierland
cd: TULP 50 • bc: 5099343992603 • EUR 16,90

A A

____________ VARIOUS: MASHED POTATO RECORDS VOL. 1
Mashed Potato Records is een nieuw label uit
New Orleans, opgezet door de muzikanten Duff
Thompson en Bill Howard (The Deslondes, Hurray
for the Riff Raff) en dit is het eerste deel van hun
tweedelige indrukwekkende labeldebuut. De
opnames zijn live en afkomstig uit diverse delen
van de stad. Rootsmuziek is de verbindende factor
tussen de 12 tracks, variërend van gospel tot

honky-tonk. Een spannende introductie in de wereld van underground
Americana.
Eerder verschenen op cd.
label: Mashed Potato Records • file under: Amerika
cd: MPTLP 1 • bc: 877746002373 • EUR 12,90

____________ VARIOUS: MASHED POTATO RECORDS VOL. 2
Het tweede deel van het labeldebuut van Mashed
Potato Records heeft ook weer 12 tracks. Dit keer
zijn het singer-songwriters uit New Orleans,
begeleid door een steeds wisselende groep
muzikanten. Jackson & The Janks openen de cd
met rauwe R&B, Carver Baronda brengt
garagerock, pop en country samen en The Lostines
komen met een jaren ’60-achtige popsong. Deze

cd is voller en geproduceerder dan deel 1, het toont de evolutie van een
bijzondere groep muzikanten uit New Orleans.
Eerder verschenen op cd.
label: Mashed Potato Records • file under: Amerika
cd: MPTLP 2 • bc: 877746002380 • EUR 12,90

pers
Various - The Rough Guide to Mali Blues (RGNET 1384)
• “The Rough Guide to Mali Blues portretteert vijftien
artiesten die schatplichtig zijn aan de erfenis van Ali Farka
Touré. (...) Wat de compilatie extra aantrekkelijk maakt, is
dat de samenstellers gekozen hebben voor veel onbekende,
talentvolle artiesten uit het door geweld verscheurde Mali.”
(Mixedworldmusic.com)


