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FOLK * WORLD
__________________ VARIOUS: LUANGWA TO LIVINGSTONE.

MUSIC FROM ZAMBIA - CHIKUNDA, ETC.
Zambia, een voormalige Britse kolonie, heeft maar
liefst 72 verschillende volkeren binnen de
landgrenzen. In deze prachtige boxset met 4 cd’s
plus een 48 pagina’s tellend boek komt het oostelijke
deel van de provincie Lusaka tot het zuidelijkste
deel van Southern Province aan bod. Op SWP 54
staat muziek van de Chikunda, die nooit eerder is
opgenomen. SWP 55 bevat alle opnames van de
Kalonda Band, op SWP 56 een mix van of traditionale
muziek uit de Tongavallei, het Tongaplateau en het
Ila-volk. SWP 57, de laatste cd in deze fraaie box, is

gewijd aan de traditionele songs van de Leya.
label: Sharpwood • file under: Zambia
4cd+bk: SWP 53 • bc: 9789077068526 • EUR 31,90

__________________ VARIOUS: MUSIC FROM BAROTSELAND
Ook dit is een boxset met 4 cd’s en een 48 pagina’s
tellend boekje. De Western Province (officiële naam)
van Zambia wordt ook Barotseland genoemd en
kent een sterk gevoel van identiteit. SWP 59 bevat
de karakteristieke siyemboka-muziek, SWP 60 gaat
over de lokale gitaarstijl. SWP 61 is vooral jazzy,
terwijl op SWP 62 drums en zang centraal staan. Ook
dit is weer een heel mooi en gevarieerd overzicht.

label: Sharpwood • file under: Zambia
4cd+bk: SWP 58 • bc: 9789077068533 • EUR 31,90

__________________ MATILDE POLITI: VIVA SANTA LIBERATA
Matilde Politi legt zich sinds 2000 toe op de orale
traditie van Sicilië. Haar nieuwe cd is gewijd aan
een deel van dat repertoire dat vaak vergeten
wordt: de verhalende liederen die als een rode
draad op dit album fungeren, zoals de
vrouwenliederen, de vrijheidsliederen van de boeren
etc. Ze kiest voor een benadering die zo dicht

mogelijk bij de traditie blijft, dus met akoestische instrumenten.
label: Felmay • file under: Sicilië
cd: FY 8262 • bc: 885016826229 • EUR 10,90

_ ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA: LA CHIARA STELLA 2019
Op deze cd staat het concert ‘La Chiara Stella’, een
project dat de bekende Italiaanse folkmuzikant
Ambrogio Sparagna maakte op verzoek van de
hulporganisatie Caritas di Roma. Samen met het
Italian Popular Orchestra, het Popular Choir en
muzikanten uit alle delen van de wereld vermengt
Sparagna hun muziek met de klanken van de
Italiaanse folktraditie.

label: Parco della Musica • file under: world
cd: MPRCD 109 • bc: 8058333577692 • EUR 11,40

____ LA REPETITION - ORCHESTRA SENZA CONFINI: MONDO!
Mondo! is het eerste album van La Répétition,
een multi-etnisch orkest dat West Afrikaanse en
mediterrane klanken mixt met muziek uit Salento.

label: Finisterre • file under: world
cd: FTCD 80 • bc: 8018550060919 • EUR 11,40

__________________________ ROMARABEAT: ROMARABEAT
Het project ‘Romarabeat’ brengt muzikanten uit
verschillende streken samen: van de Maghreb tot
de Balkan, in samenwerking met Italiaanse solisten.

label: Finisterre • file under: world
cd: FTCD 79 • bc: 8018550060902 • EUR 11,40

POP
______________________ JON ERIK ERIKSEN: HJERTEVARME

Jon Erik Eriksen is een Noorse singer-songwriter.
Hij is bekend van de band Minus Maja en bracht in
2012 zijn eerste - en goed ontvangen - soloplaat
Electric Atmosphere uit. Op Hejertevarme
(Heartwarming) gaat hij verder op het eerder
ingeslagen pad: teksten in het Noors en gitaar-
gebaseerde poprock, geïnspireerd door Britse en

Amerikaanse indie-pop.
label: Duippidit • file under: pop/rock
cd: DPP 545 • bc: 7041880998929 • EUR 10,90

JAZZ
_______________ CARMEN SOUZA: THE SILVER MESSENGERS

Carmen Souza heeft al eerder
nummers van de jazzcomponist/
muzikant Horace Silver opgenomen,
‘Song for my Father’ is zelfs een van
de populairste songs bij haar fans.
Beiden hebben een achtergrond in
Kaapverdië en beiden verwerken dit
in hun kijk op jazz. Nu dus een nieuwe
cd met alleen Horace Silver: negen
composities van hem en twee van
haar, die aan hem gewijd zijn. Souza
en haar bassist Theo Pascal hebben

een geweldige band bijeengebracht, Carmen zelf is een genot om naar
te luisteren.
label: Galileo • file under: jazz
cd: GMC 87 • bc: 4250095800870 • EUR 10,90

JAZZ AT THE LINCOLN CENTER ORCHESTRA W. WYNTON MARSALIS:
THE MUSIC OF WAYNE SHORTER

Met elf Grammy’s op zijn naam, een
carrière van 60 jaar en ontelbare top-
albums hoeft saxofonist/componist
Wayne Shorter geen introductie meer. In
2015 gaf hij samen met het Jazz at
Lincoln Center Orchestra en Wynton
Marsalis drie onvergetelijke concerten.
Dat resulteerde in de dubbelcd The Music
of Wayne Shorter. Leden van het JLCO
arrangeerden schitterende, complexe

versies van Shorter’s belangrijkste nummers, waaronder ‘Armageddon’,
‘Endangered Species’ en een gevoelige versie van ‘Teru’. Aanrader!
label: Blue Engine Records • file under: jazz
2cd: BE 23 • bc: 857509005278 • EUR 17,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

___________________________ ARTURO STÀLTERI: TRILOGY
De nieuwe cd van componist/pianist Arturo Stàlteri
bevat 11 niet eerder uitgebrachte tracks (plus een
bonustrack), waaronder twee stukken die hij
getranscribeerd heeft: ‘Trilogy’ van Keith Emerson
en ‘Rosso Napoletano’ van Toni Esposito. Arturo
speelt voornamelijk solo, maar wordt soms begeleid
door Federica Torbidoni (fluit) en Laura Pierazzuoli
(cello).

label: Felmay • file under: jazz
cd: FY 7062 • bc: 885016706227 • EUR 10,90

__________ MICHAEL SAGMEISTER: THE ANTONELLA LETTERS
Jazz- en fusiongitarrist Michael Sagmeister heeft
met The Antonella Letters een intiem en gevoelig
album gemaakt. Het is jazzgitaar in de puurste
vorm, gereduceerd tot harmonie- en melodielijn,
solo ingespeeld. Sagmeister heeft achttien
nummers opgenomen, waaronder 12 eigen
stukken en covers van Chick Corea, John Coltrane,
Carlos Jobim, Sonny Rollins e.a. Zij vormen een

mooie basis voor zijn uitstekende improvisaties!
label: Acoustic Music • file under: jazz/fusion
cd: CD 1607 • bc: 4013429116074 • EUR 11,40

________ FLORIAN POSER & MARTIN FLINDT DUO: THE GAZE
Het gerenommeerde jazzduo Florian Poser
(vibrafoon) & Martin Flindt (gitaar) is voor de
gelegenheid uitgebreid tot een kwartet met
Peter Schwebs (contrabas) en Bertram Lehmann
(drums, percussie). Er worden composities van
hen beiden gespeeld, aangevuld met enkele
stukken van Lehmann. Zo wordt het een spannend
geheel, dat met veel enthousiasme gebracht

wordt.
label: Acoustic Music • file under: jazz
cd: CD 1610 • bc: 4013429116104 • EUR 11,40

VINYL
_ CHARLEY PATTON: THE ROUGH GUIDE TO CHARLEY PATTON

Als er een beginpunt voor de Delta-
countryblues aangewezen zou moeten
worden, dan zou dat ongetwijfeld Charley
Patton zijn, de echte ‘King Of the Delta
Blues’. Hij was een fantastisch muzikant
en een geweldig gitarist, een
inspiratiebron voor Robert Johnson, John
Lee Hooker, Muddy Waters en Howlin’
Wolf.

label: World Music Network • file under: blues
lp: RGNETLP 1396 • bc: 605633139648 • EUR 11,40

____________ CAMILLA GRANLIEN: JEG GAR I TUSEN TANKER
De Noorse folkzangeres Camilla Granlien
kreeg de vraag om het Hedmark Music
Archive te doorzoeken en programma
samen te stellen met haar vondsten. Op
deze cd staan prachtige liederen vanaf
1800 tot 1980, de soms dramatische
verhalen gaan nog verder terug. Een
muzikale ontmoeting tussen folk en jazz
dankzij de jazzmusici Jo Skaansar
(contrabas), Andreas Utnem (piano) en
Helge Andreas Norbakken (drums).

label: Ta:lik • file under: world/Noorwegen
lp: TALP 212 • bc: 7090010522336 • EUR 12,40

VARIOUS: ZAM GROOVE. MUSIC FROM ZAMBIA
Vier artiesten spelen heerlijke grooves
uit Zambia. We horen de oude
xylofoonmeester Crispin Mutanuka,
Mufrika Edward met zijn gouden stem
en sprankelende kalimba plus
voorbeelden vam de gitaarstijl uit
Barotse door de Lipa Band en de Libala
Band. Dit alles is opgenomen door
drummer/componist/producer Michael
Baird, die zelf percussie en drums speelt.

label: Sharpwood • file under: world/Zambia
cd: SWP 63 • bc: 9789077068571 • EUR 12,90

THREE REISSES: HEAVY WOOD
In mei 2017 ontmoetten de twee broers Kai en
David Reiss uit L.A. hun neef Georg Reiss uit
Noorwegen voor het eerst in de studio. Twee
rockmuzikanten ontmoetten een jazzmuzikant,
met als resultaat het album Heavy Wood. De
klarinet, geen gebruikelijk instrument in fusion en
jazzrock, kleurt de muziek en creëert een zeldzame
maar opwindende soundscape.

label: Laerdal • file under: rock/pop
lp: LMPV 219 • bc: 7041880997809 • EUR 12,40

RE-RELEASE
ARCHIE SHEPP: THE NEW YORK CONTEMPORARY FIVE

The New York Contemporary Five was een free-
jazz ‘supergroup’ die slecht kort bestaan heeft. De
band bestond uit Archie Shepp (tenorsax),
kornettist Don Cherry, altsaxofonist John Tchicai,
bassist Don Moore en drummer J.C. Moses. De
opnames op deze cd zijn live gemaakt in het
‘Jazzhus Montmartre’ in Kopenhagen in 1963 en
door Delmark geremastered. Een helaas

ondergewaardeerd, maar historisch gezien zeer belangrijk album dat
ook na ruim 50 jaar nog steeds fris klinkt.
label: Delmark • file under: jazz
cd: DE 409 • bc: 038153040925 • EUR 9,90

facebook
Wisten jullie dat we ook een Facebook-account
hebben? Nieuwe releases worden daar
voorgesteld, vaak met een video van een track
van de nieuwe cd, naast natuurlijk belangrijk
nieuws over tours etc. Je vindt ons op https:/
/www.facebook.com/MusicWordsNL/
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Carmen Souza - The Silver Messengers (GMC 87)
• “(...) een ode van de Portugees-Kaapverdische jazzzangees
Carmen Souza aan de Amerikaans- Kaapverdische jazzpianist-
componist Horace Silver. Ze trekt zijn liedjes buitengewoon
knap naar zich toe” (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

=========================================

OREADE
____________________ PHIL THORNTON: COASTAL MOODS

Voor dit album heeft Phil Thornton inspiratie
opgedaan tijdens zijn wandelingen langs de Sussex-
kustlijn met de veranderende stemmingen en
elementen. Elke dag creëren het weer en het getij
een andere sfeer, soms kalm en bespiegelend;
soms wild en intens.

label: New World Music • file under: relaxation
cd: NWCD 561 • bc: 0767715056127 • EUR 11,10

_______________________ STELLA SONOS: I AM THAT I AM
Deze cd bevat vier gesproken meditaties die helend,
opbeurend en inspirerend werken en die je met je
ware zelf verbinden waardoor je een beter en
gezonder leven kunt leiden. Tijdens de laatste track
gaan klankschalen en windgong langs de
corresponderende chakra’s. Stella Sonos gebruikt
instrumenten als Tibetaanse klankschalen,
windgongen, stemvorken en sjamanistische drums.

label: New World Music • file under: healing
cd: NWCD 706 • bc: 0767715070628 • EUR 11,10

_________________ MEDWYN GOODALL: THE ELIXIR OF LIFE
Prachtige muziek die je huis en hart vult met liefde,
vrede en hoop. De rustige melodieën laten je niet
los en worden uitgevoerd op akoestische gitaar,
houten fluit en keyboard.

label: Medwyn Goodall Music • file under: world
cd: MGCD 480 • bc: 5060085154581 • EUR 11,10

________________________ WYCHAZEL: ON PAGAN SHORES
Een atmosferisch klanklandschap van Keltische
muziekinvloeden nodigt je uit om een wereld binnen
te stappen van mythes en magie en het gebied van
de Noorse goden te ontdekken. Wychazel bespeelt
instrumenten als tagelharpa, fluit, drumvel en
percussie.

label: Medwyn Goodall Music • file under: world
cd: MGCD 481 • bc: 5060085154598 • EUR 11,10

_________ ANDY ROGERS: WHERE THE LAND MEETS THE SEA
Andy Rogers heeft zich voor dit album laten inspireren
door de zee en kust. Rustige, ontspannende muziek
met piano, gitaar, oceaan- en vogelgeluiden en een
enkele onweersbui.

label: Medwyn Goodall Music • file under: relaxation
cd: MGCD 482 • bc: 5060085154604 • EUR 11,10

___________________________ OMAGGIO: THE BILL WE PAY
Onder de naam ‘Omaggio’ hebben de twee
gitaristen Bernd Haas en Hanno Winder op deze cd
een samenvoeging gecreëerd van het geluid van
een 12-snarige gitaar en de muziek van de
legendarische jazzmuzikant Bill Evans. Het resultaat
is een fascinerend instrumentaal album.

label: Polyglobe Music • file under: relaxation
cd: Ethic 11921 • bc: 9006639119213 • EUR 11,30

_________________________ TARA: VIOLETTE STALAKTITEN
De muziek en teksten op Violette Stalaktiten laten
je emoties ontwaken, helpen bij het loslaten en
voeren je naar een wereld met niet-alledaagse
denkpatronen. De lyrische teksten zijn geschreven
door professor van culturele studies Michael
Draxlbauer en worden uitgevoerd door Harry Unger
die in 2014 veel lof kreeg voor zijn uitvoering van
de gedichten van Georg Trakl.

label: Polyglobe Music • file under: relaxation
cd: Ethic 11920 • bc: 9006639119206 • EUR 11,30


