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WORLD * FOLK
_________________________SUNNY JAIN: WILD WILD EAST

Sunny Jain (componist, jazzmulti-
instrumentalist) is een onderdeel van de
rijke erfenis van Zuid-Aziatische
Amerikaanse artiesten die westerse jazz
en zwarte muziek samenbrengen met
oosterse klassieke tradities. Jain schetst
de immigrant als een moderne cowboy/
girl en hij haalt zijn inspiratie voor zijn
composities uit Bolllywood-klassiekers,
Spaghetti-westerns, Indiase folktra-
dities, jazzimprovisatie en psyche-
delische en surfgitaarstijlen. Wild Wild

East is een moderne Amerikaanse soundscape met een nieuwe stem.
label: Smithsonian Folkways • file under: India / jazz
cd: SFWCD 40588 • bc: 093074058824 • EUR 9,90

___________________________ PIERRE BENSUSAN: AZWAN
De in Algerije geboren Franse gitarist
Pierre Bensusan wordt omschreven als
‘one of the most unique and briljant
acoustic guitar veterans in the world
music scene today’ (L.A. Times) , al valt
zijn muziek niet in een hokje te duwen.
Zijn fans hebben tien jaar moeten
wachten op dit nieuwe studio-album
(tussendoor verscheen nog Encore, een
live dubbelaar) en die is het wachten
waard. De cd is grotendeels
instrumentaal , waarbij Bensusan de

gitaar als een orkest ziet, dat zowel melodie, bas, akkoorden en
contrapunt levert. Een absolute aanrader!
label: DADGAD • file under: world
cd: DM 1014 • bc: 760137313021 • EUR 9,40

_______________AWALE JANT BAND: YEWOULEN. WAKE UP
De Afro-funkgroep Awale Jant Band
brengt een heerlijk groovy mix van
Senegalese muziek, latin, funk, jazz en
andere invloeden uit de huidige
woonplaats London. De combinatie van
de soulful stem van Biram Seck, die in het
Wolof, Engels en Frans zingt, met de
sterke ritmesectie is onweerstaanbaar.
En los daarvan is de onderliggende
boodschap ook niet gek: een ‘wake-up
call’ voor de wereldleiders om samen te
werken in het belang van de mensheid.

label: ARC Music • file under: world/jazz
cd: EUCD 2885 • bc: 5019396288522 • EUR 8,90

_____________ LIES & JEROEN: ER ZIJN ZO VAN DIE DAGEN
Lies Van Camp & Jeroen Knapen werken
als duo al een tijdje aan een repertoire
van eigen Nederlandstalige
luisterliedjes, herkenbare nummers van
eerlijke makelij. Hun eerste EP werd
goed onthaald door o.a. FOLK Magazine:
“Een bewonderenswaardige gooi naar
de essentie van de kleinkunst”. Hier is
dan de eerste volledige cd, met fijne
samenzang en verfijnd akoestisch
gitaarspel. Ook gastmuzikanten
ontbreken niet: Thomas Noël (toetsen,

elektrische gitaar), Vincent Noiret (contrabas) en Frederik Heirman
(trombone).
label: Appel Rekords • file under: Vlaanderen
cd: APR 1395 • bc: 8712618002292 • EUR 11,40

___ ALAN SHAVARSH BARDEZBANIAN: THE ART OF THE OUD
FROM ARMENIA AND THE EASTERN MEDITERRANEAN

Alan Shavarsh Bardezbanian is een uitstekend
oud-speler. Hij laat op deze cd diverse speelstijlen
horen aan de hand van 14 folksongs en eigen
composities. De stukken zijn voornamelijk
afkomstig uit zijn geboorteland Armenië, maar
sommige ook uit Turkije, Libanon en Griekenland.
“Oud at lightning speed with incredible sensitivity
to the melody” (All Music Guide)

label: ARC Music • file under: Midden-Oosten
cd: EUCD 2894 • bc: 5019396289420 • EUR 8,90

_____________ ZUM: TANGO. ZUM PLAYS ASTOR PIAZZOLLA
Zum speelt de muziek van de Argentijnse meester
van moderne tango, Astor Piazzolla. Vurig,
gepassioneerd, mooi en tevens een nieuwe kijk op
Piazzolla’s werk. “ With Piazzolla’s tango, ZUM
have found their sweet spot… they have done a
masterful job with his work.”  (All Music Guide)

label: ARC Music • file under: tango
cd: EUCD 2895 • bc: 5019396289529 • EUR 7,40

_________ ESMA’S BAND - NEXT GENERATION: GIPSY DANCE
Esma’s Band – Next Generation bestaat volledig
uit leden van het Ensemble Teodosievski, de band
van de legendarische Esma Red epova. De band
wordt nu geleid door Esma’s dochter Eleonora
Mustafovska. Gipsymuziek uit Macedonië, in de
stijl van Esma.

label: ARC Music • file under: tango
cd: EUCD 2896 • bc: 5019396289628 • EUR 8,90

YAMATO ENSEMBLE: MUSIC OF JAPAN. THE LEGACY OF MYOONTEN
Het Yamato Ensemble voert traditionele Japanse
muziek uit op eveneens traditionele instrumenten.
Zo eert de groep de erfenis van Myoonten, de
Japanse godin van de muziek, de kunst, van alles
wat stroomt en ‘van prachtige klanken’. Het
Yamato Ensemble speelt al tientallen jaren samen;
op deze bijzondere opname spelen ze op koto,
shakuhachi, jushichigen, shakuroku en de nu zelden

gehoorde kokyu. Inderdaad: prachtige klanken!
label: ARC Music • file under: Japan
cd: EUCD 2897 • bc: 5019396289727 • EUR 8,90

KLASSIEK
_____ FLUX QUARTET / JOHN J. BECKER: SOUNDPIECES 1- 7

John J. Becker (1886-1961) is de laatste
van de “American Five”, een groep
componisten waartoe ook Charles Ives,
Carl Ruggles, Henry Cowell en
Wallingford Riegger behoorden. In de
jaren ‘20 en ‘30 vielen zij onder de
radicaalste componisten van Amerika.
De zeven kamermuziekstukken van
Becker zijn hier voor het eerst
samengebracht. Hij kon heel goed
omgaan met het - toen nieuwe - idioom
van dissonante contrapunt.

label: New World Records • file under: klassiek
2cd: 80816 • bc: 093228081623 • EUR 18,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

JAZZ
ORCHESTRA NAZIONALE DELLA LUNA: THERE’S STILL LIFE ON EARTH

De vier leden van het Fins-Belgische
Orchestra Nazionale Della Luna
roepen ons op om de daden van de
mensheid onder ogen te zien en
onze verantwoordelijkheid te nemen.
Hun sound wordt een
beschermende bubbel, waarin lucht,
zonlicht, vruchtbare en aarde een
muzikale vorm aannemen, maar
daarbuiten worden we
geconfronteerd met soundscapes
van smeltend ijs en woestijnen.

Deze cd biedt een spannende fusie van traditionele en futuristische
instrumenten, oosterse en westerse toonladders, Arabische ritmes en
swing. Manuel Hermia (sax, fluit, bansuri), Kari Ikonen (piano, Moog),
Sébastien Boisseau (contrabas), Teun Verbruggen (drums).
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMCCD 288 • bc: 5998309302886 • EUR 9,40

_____________________________ DAVE SCOTT: AMBIGUITY
Trompettist Dave Scott begon zijn carrière in L.A.
Het was al vanaf het begin duidelijk dat hij een
speciaal talent had om te componeren voor het
klassieke quintet. Zijn quintet bestaat uit enkele
van de beste instrumentalisten die Scott kon
vinden toen hij in 2000 naar New York verhuisde,
zij spelen zes stukken van Scott. Dave Scott
(trompet), Rich Perry (tenorsax), Gary Versace

(piano), John Hébert (bas) en Billy Mintz (drums).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31887 • bc: 716043188727 • EUR 11,90

___________ CHRIS BYARS: ON THE SHOULDERS OF GIANTS
De jazzscene van New York is beslist niet slechter
geworden door de aanwezigheid van
tenorsaxofonist Chris Byars. Hij is niet alleen
componist, arrangeur en leraar, maar ook Cultureel
Ambassadeur voor het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse zaken. Dit is een bijzonder
album, met eigen composities voor vier blazers.
Chris Byars (tenorsax), Zaid Nasser (altsax), Stefano

Doglioni (basklarinet), John Mosca (trombone), Ari Roland (bas) en Phil
Stewart (drums).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31888 • bc: 716043188826 • EUR 11,90

_____________ CHRISTOF SÄNGER TRIO W. KEN PEPLOWSKI:
I FOLLOW MY SECRET HEART

Bijzondere relaties vragen soms tijd voordat ze
muzikale vruchten dragen. Zo ook de samenwerking
tussen de Duitse pianist Christof Sänger en de
Amerikaan Ken Peplowski, die geldt als een van de
beste klarinettisten ter wereld. Sänger zelf heeft
met zijn expressieve pianospel ook een uitstekende

reputatie opgebouwd. Dit is een cd die op het gebied van speelplezier,
virtuositeit en diversiteit de lat hoog legt. Christof Sänger (piano), Rudi
Engel (contrabas),Tobias Schirmer (drums) en special guest Ken Peplowski
(klarinet, tenorsax).
label: Laika Records • file under: jazz
cd: 3510379 • bc: 4011786203796 • EUR 11,40

________________ PALOTAÏ, ARGUELLES, SCIUTO: ANTIQUITY
Het geluid van de Hongaarse jazzgitarist Csaba
Palotaï krast, wrijft en schraapt. Gitaristen (en
vooral jazz-gitaristen) laten graag horen dat ze
gitarist zijn, maar Palotaï doet haast zijn best
om ons dat te laten vergeten. Hij vindt dat de
muzikant, of liever gezegd de improvisator, de
klanken ontdekt die hij in zich heeft. En dat doet
hij met zijn Hongaars-Brits-Franse trio, dat

zowel Mali-blues, rock als Europese folk in zijn muziek verwerkt. Csaba
Palotaï (gitaar),  Rémi Sciuto (bariton- en sopranino-sax), Steve Argüelles
(drums, omnichord).
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMCCD 276 • bc: 5998309302763 • EUR 9,40

VINYL
ALHAJI BAI KONTE, DEMBO KONTE, MA LAMINI JOBATE:

GAMBIAN GRIOT KORA DUETS

Gambian Griot Kora Duets (1979) is een
bijzonder album, dat laat zien hoe het
gebruik van de kora evolueerde in de
traditionele muziek van Gambia. Het is
opgenomen in het huis van Alhaji Bai
Konte en zijn zoon Dembo Konte. De drie
muzikanten zijn nauw verbonden met
de griots in West-Afrika, deze plaat
zorgde voor een nieuwe belangstelling
voor de kora. Dembo Konte ging hierna

op tour, trad op in het legendarische programma van John Peel (BBC)
in 1989 en ging samenwerken met de 3 Mustaphas 3.
Dit is een heruitgave van de originele master, verpakt in een hoes in
de klassieke Folkways-stijl met de originele liner notes.
label: Smithsonian Folkways • file under: Gambia
lp: FW 8514 • bc: 093070851412 • EUR 16,90

______ VARIOUS: TUAREG MUSIC OF THE SOUTHERN SAHARA
De muziek van de Toeareg is in de 21e eeuw nog
steeds erg populair, denk aan Bombino, Mdou
Moctar en Tinariwen. Op deze lp hoor je de
oorsprong van deze muziek, opgenomen in de
jaren ‘60 in de woestijn. De extatische zang met
spaarzame begeleiding op deze rauwe opnames
gunnen ons een blik op de eeuwenoude tradities
van diverse stammen in de Sahel.

Dit is een heruitgave van de originele master, verpakt in een hoes in
de klassieke Folkways-stijl met de originele liner notes.
label: Smithsonian Folkways • file under: Afrika
lp: FE 4470 • bc: 093070447011 • EUR 16,90

__ LORD INVADER & HIS CALYPSO GROUP: CALYPSO TRAVELS
Lord Invader is een van de iconische
calypsomuzikanten van het midden van
de 20e eeuw. Calypso Travels werd vlak
voor zijn dood uitgebracht en is
geproduceerd door Folkways-oprichter
Moses Asch. Dit album toont Lord
Invader’s talent voor bijtende teksten
over eigentijdse gebeurtenissen, zoals
de opkomst van Fidel Castro en de komst
van de ‘Little Rock Nine’ in 1957. Hij
belichaamt de essentie van calypso:
onstuimig, wrang en tegelijkertijd vrolijk.

Dit is een heruitgave van de originele master, verpakt in een hoes in
de klassieke Folkways-stijl met de originele liner notes.
label: Smithsonian Folkways • file under: Gambia
lp: FW 8733 • bc: 093070873315 • EUR 16,90

_________________ ROBERT JOHNSON: THE ROUGH GUIDE
TO ROBERT JOHNSON - DELTA BLUES LEGEND

Robert Johnson heeft een cultstatus, ondanks zijn
tamelijk beperkte oeuvre. Hij was een van de
invloedrijkste bluesmen ooit, door Eric Clapton
‘the most important blues singer that ever lived’
genoemd en een grote invloed op bijvoorbeeld Led
Zeppelin, de Rolling Stones en Bob Dylan. De

opnames op deze lp zijn zorgvuldig geremastered. Het werk van een
legende, die de basis legde voor rock ‘n’ roll.
label: World Music Network • file under: blues
lp: RGNETLP 1395 • bc: 605633139549 • EUR 11,40
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_______________________ CHARLES TOLLIVER’S MUSIC INC:

LIVE AT THE LOOSDRECHT JAZZ FESTIVAL

Charles Tolliver was een bekende
jazztrompettist en oprichter van het
Strata East-label. Deze dubbel-lp, een
opname gemaakt in 1972 op het
Loosdrecht Jazz Festival, wordt gezien
als een van zijn beste. (4,5 ster in de All
Music Guide).
Charles Tolliver (trompet, bugel), Alvin
Queen (drums), John Hicks (piano), Reggie
Workman (contrabas). 180 grams vinyl.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
2lp 180 grs: SES 19740 • bc: 5060149622957 • EUR 31,40

_______ LONNIE LISTON SMITH: VISIONS OF A NEW WORLD
Pianist Lonnie Liston Smith begon zijn carrière bij
Pharoah Sanders en speelde daarna bij de
elektrische Miles Davis band voordat hij zijn eigen
weg ging. Op Visions Of A New World gaat hij
verder op het pad van soul-jazz. In 1975, toen hij
deze lp opnam, was hij op zoek naar een zachter
geluid dan hij tot dan toe op zijn eerdere albums
had laten horen. 180 grams vinyl.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: BDL1 1196 • bc: 5060149623114 • EUR 21,90

_________ LEON THOMAS: SPIRITS KNOWN AND UNKNOWN
Dit is het solodebuut van zanger/percussionist
Leon Thomas’ nadat hij bij Pharoah Sanders werkte.
Hij wordt begeleid door een hele reeks muzikanten,
waaronder bassist Cecil McBee, fluitist James
Spaulding, Roy Haynes, Lonnie Liston Smith en
Sanders zelf. Thomas’ herkenbare jodel is in prima
conditie, net als zijn karakteristieke scat en
zangstijl. Opgenomen in 1969 is dit een van zijn

beste platen, die bewijst hoe goed en veelzijdig hij was.
180 grams vinyl.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: FDS 115 • bc: 5060149623077 • EUR 21,90

pers
Awale Jant Band - Yewoulen. Wake up (EUCD 2885)
• “Heldere, felle gitaarpartijen, heerlijke blazers, een vette
bas, de stem van Biram Seck die je bij je kladden pakt, alles
bij elkaar is dit een meeslepend plaatje geworden.”
(Moorsmagazine.com)
• “ On Yewoulen you’ll find a formidable rhythm section
featuring traditional Senegalese sabar drums, drum set and
bass along with a powerful brass section and creative guitar
lines.” (Worldmusiccentral.org)

mededeling
Het is duidelijk dat business is not as usual. Tot nu toe kunnen
wij en Sonic Rendezvous nog normaal functioneren en de
verwachting is, dat dat ook even zo blijft.
Bestelde goederen komen tot nu toe nog steeds binnen, maar
dat kunnen we niet blijven garanderen. Wij doen ons best de
voorraden op peil te houden, zodat we dat betreft met zijn allen
geen omzet hoeven te missen.
Veel sterkte en houd moed.


