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FOLK * WORLD
___________________ BARNILL BROTHERS: A BETTER PLACE

De Belgische singer-songwriters Barnabé
Deliens en Ruben Hillewaere vormen
samen het duo Barnill Brothers. Deze
twee dertigers zijn bezorgd zijn om de
onzekerheden van deze tijden,
verlangend naar een beter leven en een
diepe hap zuivere lucht. Dat vertalen ze
in mooie liedjes, waarbij hun stemmen en
gitaren tot één geheel versmelten. Er is
een sterke ritmesectie met Lara Rosseel

op contrabas en Yves Peeters op drums, de producer was singer-
songwriter Douglas Firs samen met geluidsman Jan Chantrain (Balthazar,
Gabriel Rios).
Ook leverbaar op vinyl.
label: TRAD Records • file under: Americana
cd: TRAD 9 • bc: 7442923086045 • EUR 11,40

___________ LIMBRANT: VREDESDUIF - TINCHLIK KABUTARI
De Vlaamse folkgroep Limbrant bestaat
sinds 2003 en heeft zes leden, waaronder
oprichter Hubert Boone (musicoloog,
violist). De groep specialiseert zich in
traditionele instrumentale Vlaamse – en
bij uitbreiding Belgische – volksmuziek,
zoals contradansen, walsen, polka’s etc.
Een groot deel van het repertoire werd
genoteerd door Hubert Boone, die
onvermoeibaar op zoek blijft naar
muzikaal erfgoed.

label: Limbrant • file under: Vlaanderen
cd: LIMBR 2020 • bc: 8712618002308 • EUR 9,90

___________ JEZ LOWE: THE JEZ LOWE FELLSIDE COLLECTION
Jez Lowe is al veertig jaar een van de belangrijkste
songwriters in de Engelse folk. Hij was dertien jaar
verbonden aan het label Fellside , dat nu een 5-cd
box uitbrengt van de albums die verschenen zijn
tussen 1980 en 1993, waaronder Jez Lowe en Bede
Weeps, aangevuld met bonustracks voor andere
Fellside-projecten. Lowe’s songs zijn diepgeworteld
in het noordoosten van Engeland, maar gecoverd

door vele bands waaronder Fairport Convention, The Unthanks, The
Duhks, Cherish The Ladies en The Dubliners.
label: Fellside • file under: Engeland
5cd: FECD 286 • bc: 5017116028625 • EUR 12,90

____ RACHELLE GARNIEZ & ERIK DELLA PENNA: AN EVENING
IN NEW YORK

Rachelle Garniez (accordeon, piano) en
Erik Della Penna (jarenlang begeleider
van Joan Baez, mede-auteur van Natalie
Merchant en lid van Hazmat Modine)
componeerden de stukken op deze cd,
gebaseerd op het fotoboek ‘New York
Past & Present’ (JARO 3509). Dit boek
gaat over een Duitse boekbinder die in

1928 naar NY vertrekt. Naast eigen werk ook composities van Irving
Berlin. Intieme, aansprekende songs.
label: JARO Medien • file under: Amerika
cd: JARO 4352 • bc: 4006180435225 • EUR 11,40

________________ BALUJI SHRIVASTAV: SEASONS OF INDIA
De ondertitel van deze cd is ‘Seasonal Ragas by
Baluji Shrivastav’. Hij speelt de seizoenen van de
Indiase kalender en geeft zo uitdrukking aan de
kracht en de schoonheid van de natuur in zeven
raga’s.

label: ARC Music • file under: India
cd: EUCD 2883 • bc: 5019396288324 • EUR 8,90

_______________________________ VARIOUS: ARABIC CAFÉ
Laat je meevoeren naar de cafeetjes in het Midden-
Oosten met grooves uit het hele Arabische gebied:
Marokko, Tunesië, Egypte, Soedan, Libanon, Syrië
en Irak.

label: ARC Music • file under: Midden-Oosten
cd: EUCD 2888 • bc: 5019396288829 • EUR 7,40

_____ MANDOLINMAN: MANDOLINMAN PLAYS BOSSA NOVA
Het Belgische MANdolinMAN bestaat
uit vier mandolinespelers. Op deze cd
brengen zij bossa nova zoals je het nog
nooit eerder gehoord hebt, namelijk
uitsluitend op mandoline, mandola en
mandocello.
NB Alleen voor Nederland beschikbaar!

label: ARC Music • file under: latin
cd: EUCD 2889 • bc: 5019396288928 • EUR 8,90

_ VARIOUS: ST PATRICK’S DAY – ULTIMATE IRISH PUB SONGS
St. Patrick’s Day is een belangrijke feestdag in
Ierland en in de Ierse gemeenschap in de VS. Deze
playlist met Ierse pubsongs draagt ongetwijfeld
bij aan de feestvreugde. Met klassiekers als ‘The
Wild Rover’, ‘Spancil Hill’, ‘Irish Rover’ en meer.

label: ARC Music • file under: Ierland
cd: EUCD 2891 • bc: 5019396289123 • EUR 7,40

KLEZMER * JIDDISCH
________________________KLEZMER JUICE: YIDDISH LIDELE

De groep is genomineerd voor een Grammy voor
‘Best Klezmer Group’. Klezmer Juice ziet zichzelf
als de hoeders van een oude traditie, die generaties
verenigt door hun frisse interpretatie van
traditionele muziek. “Truly soulful, they have
harnessed the energy and spirit of this ancient
music and managed to keep it fresh.” (Dirty Linen)

label: ARC Music • file under: klezmer
cd: EUCD 28912 • bc: 5019396289222 • 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
_________ RIZA PRINTUP & MARCUS PRINTUP: GENTLE RAIN

Marcus Printup (trompet) en Riza Printup (harp)
trouwden in 2011 en speelden al samen op cd’s
van andere ensembles. Gentle Rain is hun eerste
echte duo-cd en zeer waarschijnlijk de enige jazz-
cd die volledig en uitsluitend gevuld is met deze
twee instrumenten. Een bijzondere en intrigerende
combinatie.

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31893 • bc: 716043189328 • EUR 11,90

_____________________________ JOHN HART: ACT THREE
Ofschoon gitarist John Hart al met diverse
organisten heeft samengewerkt (waaronder 26
jaar met de illustere Jack McDuff ), is dit pas zijn
derde cd met een orgel in de band. Samen met
Gary Versace op een B-3 Hammond Orgel levert
John Hart een fascinerend gitaar/orgel-trio. Met
Andy Watson op drums.

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 318985 • bc: 716043188529 • EUR 11,90

____________________________ ARAN SAIZ TRIO: BIDEAN
Aran Saiz is een klassiek pianiste en brengt haar
eerste album als leider uit. Op Bidean staan acht
eigen stukken met knipogen naar het werk van
contrabassist Avishai Cohen. Ze wordt vergezeld
door bassist/ pianist Joseba Loinaz en drummer
Hasier Oleaga. Ze spelen een fraaie mix van jazz
en klassiek, een subtiel en elegant album.

label: Gaztelupeko Hotsak • file under: jazz
cd: GH 288 • bc: 8436010369158 • EUR 11,40

____________________ MANOLO PEREIRA TRIO: EQUILIBRIO
Equilibrio is de titel van het eerste album van het
Manolo Pereira Trio, bestaande uit José Gómez
(drums), Fran Real (bas) en Manolo Pereira
(elektrische gitaar). Jazz vormt het
ontmoetingspunt van deze cd. Van daaruit
vertrekken de negen tracks richting bossanova,
funk en traditionele swing. De zoektocht naar
melodische lyriek en de wisselwerking tussen

de drie muzikanten zorgen voor een geheel eigen geluid.
label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 201928 • bc: 8435383666376 • EUR 9,40

ROUGH GUIDES
_ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO THE ROOTS OF THE BLUES

De Rough Guides met bluesmuziek blijven
populair, vooral vanwege de vele
onbekende pareltjes die de
samenstellers weten op te duiken. Deze
cd legt zich toe op de pioniers: van de
countryblues van Blind Lemon Jefferson
en Charley Patton tot de glitter en glamour
van de klassieke blueszangeressen
Bessie Smith en Ma Rainey. Zelfs de
‘songsters’, de reizende troubadours die
voorafgingen aan bovengenoemde
blueszangers en - zangeressen worden

niet vergeten met bijdragen van Henry Thomas en Papa Charlie
Jackson.
Ook leverbaar op vinyl.
label: World Music Network • file under: blues
cd: RGNET 1397 • bc: 605633139723 • EUR 6,90

VINYL
_ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO THE ROOTS OF THE BLUES

De Rough Guides met bluesmuziek blijven populair,
vooral vanwege de vele onbekende pareltjes die
de samenstellers weten op te duiken. Deze cd legt
zich toe op de pioniers: van de countryblues van
Blind Lemon Jefferson en Charley Patton tot de
glitter en glamour van de klassieke
blueszangeressen Bessie Smith en Ma Rainey.
Zelfs de ‘songsters’, de reizende troubadours die

voorafgingen aan bovengenoemde blueszangers en - zangeressen
worden niet vergeten met bijdragen van Henry Thomas en Papa Charlie
Jackson.
Ook leverbaar op cd.
label: World Music Network • file under: blues
lp: RGNETLP 1397 • bc: 605633139747 • EUR 11,40

___________________ BARNILL BROTHERS: A BETTER PLACE
De Belgische singer-songwriters Barnabé
Deliens en Ruben Hillewaere vormen samen
het duo Barnill Brothers. Deze twee dertigers
zijn bezorgd zijn om de onzekerheden van deze
tijden, verlangend naar een beter leven en een
diepe hap zuivere lucht. Dat vertalen ze in mooie
liedjes, waarbij hun stemmen en gitaren tot één
geheel versmelten. Er is een sterke ritmesectie

met Lara Rosseel op contrabas en Yves Peeters op drums, de producer
was singer-songwriter Douglas Firs samen met geluidsman Jan
Chantrain (Balthazar, Gabriel Rios).
Ook leverbaar op cd.
label: TRAD Records • file under: Amerika
lp: TRADLP 9 • bc: 7442923086052 • EUR 13,40

______________________ BARE EGIL BAND: ABSOLUTT IKKE
In 1996 verraste troubadour Egil Hegerberg uit
Bøler de Noorse muziekwereld met zijn
debuutalbum Absolut Ikke (Absolutely Not), dat
een grote hit werd. Daarna werkte hij op allerlei
fronten, o.a. als basgitarist in de politieke heavy
rockband Black Debbath. Zijn debuutcd is nu voor
het eerst op vinyl verkrijgbaar.

label: Duplex • file under: rock/pop
lp: GTDLP 8052 • bc: 7090015571261 • EUR 13,40

______________________ DORSDAL/SAETER/LOWE: SUMI E
Het trio Dørsdal/Sæter/Løwe is al lang actief en
heeft een gemeenschappelijk muzikaal begrip en
innerlijke communicatie opgebouwd, zowel op het
podium als in de studio. Het maakt sterke,
kenmerkende muziek met een zeer persoonlijke
uitdrukking. Hun muziek varieert van soms
romantische, kamerjazz naar speelse, vrije
improvisatie met een sterke melodische focus.

Het album is ‘live’ opgenomen in een kerk.
label: NORCD • file under: jazz
lp: NORLP 190 • bc: 7042986119010 • EUR 14,90

new world records
Vanaf 1 maart voeren wij het New-Yorkse label New World
Records. Zij specialiseren zich in bijzondere uitgaves van
Amerikaanse muziek en Amerikaanse componisten. Daaronder
(modern) klassiek, brassband, etc. Maar ook muziek van native
americans, jazz, folk, populaire muziek en meer. De totale
catalogus omvat meer dan 500 titels.
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Gerard van Maasakkers - Ik loop (CUP 8067)
• “Zijn fans zal Van Maasakkers zeker niet teleurstellen en
misschien wint hij er met Ik Loop een paar bij.” (Heaven, ****)

Jimmy Johnson - Every day of your life (DE 861)
• “Indrukwekkend” (Jazzism)

KyoShinDdo - Taiko do - Echo of the soul (EUCD 2884)
• “De Italiaanse taikogroep is al sinds 2004 actief, en dat kun
je horen – het gaat hier echt om een goed-geoliede machine,
en hun eigen composities mogen er ook zijn. (...) Muziek om
lekker hard uit de boxen te laten knallen voor je dagelijkse
dosis adrenaline.” (Moorsmagazine.com)

Marja Mortensson & Daniel Herskedal - Laaje - dawn (VUCD 813)
• “Traditional joik for modern times” (Top of the World.
Songlines ****)

Billy Holiday - The Rough Guide to Billy Holiday (RGNET 1389)
• “Goed samengesteld, prima geluid, billijke prijs” (Heaven,
****)

Various - The Rough Guide to Blues Divas (RGNET 1392)
• “25 blueszangeressen van het vroege uur, van bekend tot
heel obscuur, maar allen de moeite waard en zeker als
introductie niet te versmaden” (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)

___________________________________ HANS THEESSINK
24 apr Enschede - Theatercafé De Buren in Boekelo/ 25 apr Dedemsvaart - Theater
Dina/ 26 apr Amen - De Amer/ 30 apr Zuidhorn - Grand Café In ‘t Holt/ 1 mei Maastricht
- Magisch Theatertje

belgië

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


