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WORLD * FOLK
_____________________________ HAWKTAIL: FORMATIONS

Hawktail bestaat uit vier muzikanten die
een belangrijke rol spelen binnen de
Amerikaanse akoestische muziek:
Brittany Haas (viool), Paul Kowert (bas),
Jordan Tice (gitaar) en Dominick Leslie
(mandoline). De cd opent verrassend
genoeg met een Zweeds-klinkende
melodie en toont daarmee meteen de
flexibiliteit van de groep. Mooie
melodieën, humoristische en verrassende
momenten en invloeden uit diverse

muziekstijlen, dit is een cd die liefhebbers van folk, klassiek en bluegrass
zal aanspreken.
Binnenkort ook leverbaar op vinyl.
label: Padiddle Records • file under: folk
cd: PDDCD 2 • bc: 877746002571 • EUR 9,90

________________ GATEHOUSE: HEATHER DOWN THE MOOR
Gatehouse is afkomstig uit de Ierse provincie
Connaught en bestaat uit John Wynne (fluit),
Rachel Garvey (zang), Jacinta McEvoy (gitaar,
concertina) en John McEvoy (viool). Dit is de
tweede cd van de band, met up-tempo
instrumentalen en songs in het Engels en Gaelic.
Mooie arrangementen met veel aandacht voor
detail maken dit tot een zeer plezierig

luisteralbum.
label: Gael-Linn • file under: Ierland
cd: CEFCD 214 • bc: 656297012143 • EUR 11,40

NELSON QUINTEIRO & BRAIS GONZALEZ: MUSICAS DE DOMINGO
Musicas de Domingo is het tweede album van
Nelson Quinteiro met pianist Brais González. Elf
tracks met Galicische traditionele muziek in
verrassende arrangementen, levendig,
aansprekend, traditioneel en modern. Met Blas
Castañer en Roi Adrio op percussie, Erea
Carbajales Molina op viool, Raquel Miguélez op
bas en David Álvarez Caneda op accordeon.

label: Inquedanzas Sonoras • file under: Galicië
cd: IDS 1171 • bc: 8424295367785 • EUR 10,40

BLUES
___________________________ BLUES WHALE: FOUR BIRDS

Blues Whale komt uit Zaragoza (Baskenland),
maar klinkt als een authentiek Amerikaanse
band. Elf eigen nummers met een basis van blues,
vermengd met country, folk en roots. Het geheel
is afwisselend elektrisch en akoestisch. “Four
Birds is een uitstekend en gevarieerd rootsalbum.
Roots-liefhebbers, dit is jullie ding!” (Rootstime.be)

label: Gaztelupeko Hotsak • file under: blues/ roots
cd: GH 289 • bc: 8436010369189 • EUR 11,40

COUNTRY
______________________ VARIOUS: MISSISSIPPI HILLBILLIES

Op deze mooie 4-cd-set staan 94
‘hillbilly’-tunes uit de ‘Magnolia State’
(Mississippi), opgenomen in de jaren ‘20
en ‘30 van de vorige eeuw. De opnames
van deze verbazingwekkend interessante
old-timey en countrysongs zijn
grotendeels afkomstig uit de archieven
van verzamelaar Chris King en uitstekend
geremastered. Met o.a. Leake County
Revellers, Nations Brothers, Mississippi
‘Possum Hunters en vele anderen.

 label: JSP Records • file under: country
4cd: JSPCD 77215 • bc: 788065721527 • EUR 15,40

CAJUN * ZYDECO
___ RUFUS JAGNEAUX: THE OPELOUSAS SOSTAN COLLECTION

Zo’n 50 jaar geleden woonde een groep
muzikanten uit Louisiana in een hippie-commune,
een huis met een boomgaard met pecannoten in
Lafayette. Daar ontstond het nummer ‘Opelousas
Sostan’ dat een mega-hit werd in Louisiana. Dit
en andere songs uit die periode zijn
samengebracht op deze dubbel-cd.

label: Jin Records • file under: swamp-pop
2cd: JINCD 9106 • bc: 046346910627 • EUR 13,90

ROCK
___________ AMANN & THE WAYWARD SONS: DRIVE HOME

Amann & The Wayward Sons komen uit Bilboa,
maar klinken als een Amerikaanse rockband. De
elf songs op hun nieuwe cd gaan over helden en
verliezers, liefdesverdriet en sociaal onrecht.
Met het inzetten van (voor hen) nieuwe
instrumenten als de banjo en de ‘vintage piano’
wordt de Amerikaanse invloed nog sterker.
Binnenkort ook op vinyl.

label: The Borderline • file under: rock
cd: TBM 173 • bc: 8436556421099 • EUR 6,90

_______________________ RUSTY RIVER: HOLY BASIL BLUES
De tweede cd van Rusty River is gedurende een
heel jaar opgenomen in Sevilla. Holy Basil Blues
ademt de sfeer van de jaren ‘60 en ‘70, duidelijk
beïnvloed door Amerikaanse rock. Acht nieuwe
nummers met krachtige gitaar-riffs verraden de
liefde voor Led Zeppelin, The Allman Brothers en
The Black Crowes.

label: The Borderline • file under: rock
cd: TBM 186 • bc: 8435655642046 • EUR 7,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

JAZZ
____________ALEXANDRE CAVALIERE: MANOUCHE MODERNE

Op zijn 12e werd violist Alexandre
Cavaliere door Didier Lockwood en Babik
Reinhardt uitgenodigd naar Parijs te
komen. Daarna ging het snel met zijn
carrière en kon hij steeds meer
prestigieuze optredens op zijn cv zetten.
In zijn nieuwe project, met het ‘Alexandre
Cavaliere Quintet’, vermengt hij
gypsyjazz in de stijl van Django Reinhardt
met bebop en moderne jazz, beïnvloed
door bv. Dorado Schmitt en Biréli Lagrène.

label: Home Records • file under: jazz
cd: 4446218 • bc: 5425015552187 • EUR 11,40

__________________ KRISTJAN RANDALU & DAVE LIEBMAN:
MUSSORGSKY PICTURES REVISITED

Mussorgsky’s ‘Pictures at an Exhibition’
blijft een bron van inspiratie. Dit keer zijn
het de Estlandse pianist Kristjan Randalu
samen met saxofoonlegende Dave
Liebman die de handschoen oppakken.
Randalu volgt precies de originele
structuur, maar paste de ‘Promenades’
aan en maakte er composities van die

speciaal voor Liebman geschreven zijn. Soms blijven ze dicht bij het
origineel, soms worden het stukken die de basis vormen voor fraaie
improvisaties.
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMCCD 286 • bc: 5998309302862 • EUR 9,40

____________ ELIA BASTIDA & JOAN CHAMORRO QUARTET:
THE MAGIC SOUND OF THE VIOLIN

Twee jaar geleden liet ze op de cd Joan Chamorro
presenta Èlia Bastida al haar facetten als musicus
zien: violiste, zangeres en tenorsaxofoniste. Op
de nieuwe cd toont Èlia Bastida dat ze haar eigen
weg gevonden heeft, met de muzikaliteit, kracht
en intensiteit van Grappelli als belangrijkste
inspiratiebron, aangevuld met bebop, hardbop en

meer. Magic indeed!
label: Jazz to Jazz • file under: jazz
cd: JJ 19022 • bc: 8424295368270 • EUR 11,40

_________________ LA LOCOMOTORA NEGRA: HISTORICS 5:
MEMORIAL DUKE ELLINGTON

Jazzmusicus Duke Ellington schreef in de laatste
jaren van zijn carrière drie concerten met
religieuze muziek. In 1969 voerde hij die samen
met zijn orkest uit tijdens het 4e Barcelona Jazz
Festival in het Palau de la Música en in de basiliek
van Santa Maria del Mar, waar ook het Coral Sant
Jordi o.l.v. Oriol Martorell aan meewerkte. In 1999

gaf La Locomotera Negra samen met het koor een ‘Memorial Duke
Ellington- concert’ in dezelfde locaties , waarbij ze vrij trouw de versies
van Ellington volgen. Dit album bevat in principe de uitvoeringen die
in het Palau de la Música werden uitgevoerd, maar voor bepaalde
nummers zijn (betere) opnames van andere concerten gebruikt.
label: Audiovisuals de Sarria • file under: jazz
cd: ADS 52765 • bc: 8430384527657 • EUR 10,90

____________SANT ANDREU JAZZ BAND: JAZZING 9 VOL. 1
De Sant Andreu Jazz Band viert zijn 13e verjaardag.
Ondertussen hebben al 60 jonge muzikanten
deel uitgemaakt van deze band, momenteel zijn
er 24 bandleden.

label: Temps Records • file under: jazz
cd: TCR 1764 • bc: 8436021027498 • EUR 11,40

SANT ANDREU JAZZ BAND: JAZZING 9 VOL. 2
De Sant Andreu Jazz Band viert zijn 13e verjaardag.
Ondertussen hebben al 60 jonge muzikanten
deel uitgemaakt van deze band, momenteel zijn
er 24 bandleden.

label: Temps Records • file under: jazz
cd: TCR 1783 • bc: 8436021027689 • EUR 11,40

VINYL
________________________ WELDON IRVINE: TIME CAPSULE

Time Capsule wordt gezien als het
invloedrijkste album van jazzpianist
Weldon Irvine De plaat is een soort
muzikaal plakboek van de ideeën van de
vroege jaren ‘70, maar toch vitaal en
tijdloos. Zijn funk-grooves lopen voor op
acid-jazz, zijn teksten zouden generaties
van hiphoppers inspireren. Liefhebbers
van funk, soul en jazz kunnen bijna niets
beters vinden dan deze klassieker uit
1973. (4 ½ * in de All Music Guide). 180
grams vinyl.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: NM 1002 • bc: 5060149622926 • EUR 21,90

_______________________________ GARY BIAS: EAST 101
Zelfs voor een cult-klassieker is East 101
een tamelijk onbekend album. De
dromerige spirituele jazz was toen al uit
de mode. De line-up is om van te smullen:
Rickey Kelly (vibrafoon), Roberto Miranda
(bas) en David Tillman (piano) en natuurlijk
Gary Bias zelf, die met zijn fluit en
sopraansax zowel lichtheid als diepte
aan zijn composities geeft. (4 ½ * in de All
Music Guide). 180 grams vinyl.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: NS 802 • bc: 5060149623053 • EUR 21,90

____________________ HORACE TAPSCOTT: LIVE AT LOBERO
Dit is een heruitgave van een lp uit 1981 met live-
opnames van de legendarische pianist en
componist Horace Tapscott. Tapscott was op zijn
best als hij een trio leidde, zoals hier met Roberto
Miranda op bas en Sonship op percussie, die
fantastische solo’s laten horen.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: NS 1369 • bc: 5060149623060 • EUR 21,90
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_____________ ALBERTO LOMBARDI: HOT LICKS. EXERCISES
AND CREATIVE TIPS FOR THE ACOUSTIC GUITARIST

Alberto Lombardi heeft het grootste deel van zijn leven
elektrische gitaar gespeeld . Veel van wat hij gewend
was te doen moest hij vertalen naar de akoestische
gitaar. Hij gebruikt nog steeds de ‘rock-benadering’:
het combineren van herhalende patronen. Op deze
dubbel-dvd leert hij je een verzameling ideeën en
patronen op te bouwen als basis voor je eigen spel.

label: Guitar Workshop • file under: gitaar
2dvd: GW 1064 • bc: 796279114370 • EUR 19,90

re-release
Door omstandigheden lukte het ons niet om vorig jaar de
nieuwe cd van Mary Black op voorraad te krijgen. Inmiddels is
hij ruim op voorraad, net zoals de lp.

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.

label: Dolphin • file under: Ierland
cd: TUCD 50 • bc: 5099343992597 • EUR 10,40

grammy-winnaars
Twee releases van Smithsonian Folkways zijn dit jaar bekroond
met een Grammy. De boxset Pete Seeger. The Smithsonian
Folkways Collection (SFWCD 40255) is het beste historische
album en De Ayer Para Siempre van Mariachi Los Camperos
(SFWCD 40582) was beste regionale Mexicaanse muziekalbum.
Reference Recordings viel in de prijzen met The Poetry of
Places van Nadia Shpachenko (FR 730) als ‘Best Classical
Compendium’. Blanton Alspaugh werd ‘Producer of the Year,
Classical’ voor zijn werk op ‘Kurt Sander: The Liturgy of St. John
Chrysostom’ (FR 731).

pers
Invisible System - Dance To The Full Moon (EUCD 2874)
• “Dance to the Full Moon is ook weer een opwindend,
feestelijk album geworden, opgenomen in Bamako met de
beste musici en griots van Mali. De muziek van Mali wordt op
deze manier weer een heel nieuwe wereld binnengeloodst,
zonder dat de kern, de basis verloren gaat, integendeel zelfs,
die lijkt wel versterkt te worden.” (Moorsmagazine.com)

Ateshkhan Yuseinov - Strange suite (TUGCD 1123)
• “Een unieke mix van balkanfolk en jazzgitaar, met een
fabelachtige snelheid maar ook uitgevoerd als wonderschone
kalmerende gitaarballades. (...) Een even bijzondere als
curieuze suite met een zelfs in de jazz zelden gehoorde jazzy
virtuositeit” (Heaven, ****)

tourdata
nederland

____________________________________ BOO BOO DAVIS
20 mrt Baars - Speelplaats/ 22 mrt Hilversum - The Skiff/ 25 mrt Eindhoven - ‘t
Rozenknopje/ 26 mrt Bergen - Taverne/ 2 apr Apeldoorn - Blues Café

_________________________________ JASPER VAN ‘T HOF
21 mrt Olst - Klein Koninkrijk/ 3 apr Utrecht - Tivoli Vredenburg / 9 mei Eindhoven -
Muziekgebouw/ 30 mei Amsterdam - Redlight District (solo)

belgië

_________________________________________ AKA TRIO
25 mrt Ternat - CC De Ploter / 26 mrt Koksijde - CC Casino Koksijde / 27 mrt Ieper -
Theaterzaal Het Perron / 28 mrt Dendermonde - Belgica Theater / 29 mrt Beveren -
Waas - Ter Vesten / 31 mrt Brussel - Hall M


