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WORLD * FOLK
__________________________ BRIAN MCNEILL: NO SILENCE

Hij heeft een carrière die een halve
eeuw omvat: songwriter en multi-
instrumentalist Brian McNeill. Hij was
ooit oprichter van de Battlefield Band,
maar werkt al heel lang solo. De songs
op No Silence, dat vlak voor zijn 70e

verjaardag verschijnt, zijn alle door Brian
zelf geschreven, een deel van de
melodieën ook. McNeill speelt vrijwel
alle instrumenten zelf, waaronder gitaar,
baritongitaar, viool, mandocello,
bouzouki en concertina, natuurlijk in zijn

eigen kenmerkende stijl. Solide en plezierig album!
label: Greentrax • file under: Schotland
cd: CDTRAX 412 • bc: 5018081041220 • EUR 9,40

____________ JEAN-FRANCOIS FOLIEZ: TRUITE ARC-EN-CIEL
Op Truite arc-en-ciel komen emotie, humor en
surrealisme samen. Klarinettist Jean-François
Foliez en maar liefst 16 andere muzikanten brengen
een gevarieerd album op het kruispunt van jazz,
pop en klassiek. De lyrische songs van Foliez staan
bol van de jazzy improvisaties.

label: Home Records • file under: folk
cd: 4446223 • bc: 5425015552231 • EUR 11,40

__________________ FATBOY WILSON & OLD VIEJO BONES:
FATBOY WILSON & OLD VIEJO BONES

‘Fatboy Wilson and Old Viejo Bones’ is een nieuw
project van de folk- en bluesmuzikanten Samoa
Wilson en Ernesto Gomez. Samoa is een van de
beste blues-, jazz- en folkzangers in New York City
(“sweet, effortless, old-timey” aldus de New York
Times) en Ernesto speelt bluesgitaar en

mondharmonika, maar is ook beïnvloed door Cubaanse en Mexicaanse
muziek. Hun titelloze debuut kent zowel eigen songs in traditionele stijl
als covers.
label: Jalopy Records • file under: Amerika
cd: JRCD 8 • bc: 877746002595 • EUR 9,40

_____________________________ SABOR DE GRACIA: 25 A
Sabor de Gracia is de bekendste Catalaanse groep
die zich toelegt op rumba. In 2020 bestaat de band
25 jaar en viert dat met een dubbel-cd, een in het
Spaans en een in het Catalaans. Sicus Carbonell
en zijn muzikanten creëren een fijne fusie van
rumba met mambo, son, salsa en een hint van
reggaeton.

label: Discmedi • file under: rumba
2cd: DMBOX 4402 • bc: 8424295368744 • EUR 15,40

COUNTRY
__________________ KEN & BRAD KOLODNER: STONY RUN

Ken & Brad Kolodner zijn niet alleen vader en zoon,
ze hebben ook een diepe muzikale band. Al tien
jaar spelen ze samen, Ken op een hammered
dulcimer en Brad op banjo. Hun vierde cd samen
is wat avontuurlijker dan de voorgaande drie. Van
bluegrass-klassiekers en een song van Kate Wolf
tot enkele eigen nummers, een heerlijk dynamische
cd.

label: Fenchurch Music • file under: bluegrass
cd: FMCD 1 • bc: 700261480459 • EUR 9,90

SINGER-SONGWRITER
_________________________ LETITIA VANSANT: CIRCADIAN

Singer-songwriter Letitia VanSant
presenteert ons haar tweede cd. Haar
songs zijn zowel persoonlijk als politiek.
‘You Can’t Put My Fire Out’ is een geladen
song over haar ervaring met seksueel
geweld, terwijl ‘Tin Man’ gaat over de
culturele definitie van mannelijkheid.
Ze past in de rij van singer-songwriters
die de wereld een duidelijke boodschap
brengen, zoals Holly Near, Ani Difranco
en de Indigo Girls. Een intiem en toch
aangrijpende cd, geproduceerd door

Neilson Hubbard (Mary Gauthier, Caroline Spence) die ook de
begeleidingsmuzikanten uitnodigde, onder wie Will Kimbrough
(Emmylou Harris).
label: Trade Root • file under: singer-songwriter
cd: LVSCD 20 • bc: 888295915861 • EUR 9,90

JIDDISCH
___ SHURA LIPOVSKY & ENSEMBLE NOVAYA SHIRA: MALAKH.

ABSENCE/PRESENCE

Het zijn moeilijke tijden, met
oorlogen, dictators, vluchtelingen en
vergaande polarisatie. Toch zijn er
overal ter wereld mensen die zich
inzetten voor anderen en voor een
betere wereld, ‘Engelen van vlees’
zoals Shura ze noemt. Dat is het
thema van deze indrukwekkende cd
Malakh (Engel). Aangrijpende songs
over het neerhalen van de MH17
(‘Shemt zikh der malakh’, ‘de engel

schaamt zich’) tot meer positieve als ‘Yosele’ (over schoonheid in ons
dagelijks leven) en ‘Ale Brider’ (hoop op een vreedzame wereld).
Indrukwekkend door de mooie stem van Shura en de fraaie begeleiding
door haar ensemble. De cd is voorzien van een uitgebreid meertalig
boekje.
label: -I-C-U-B4-T- • file under: jiddisch
cd: CUP 8068 • bc: 8712618806821 • EUR 11,90

KLASSIEK
PITTSBURGH SYMPHONY ORCHESTRA & MANFRED HONECK:

BRUCKNER: SYMPHONY NO. 9
Dit iconische werk van Bruckner krijgt
een nieuwe en definitieve interpretatie
door Manfred Honeck en het Pittsburgh
Symphony Orchestra, in een fantastische
audiofiele opname. Honeck geeft ons in
het booklet inzicht in de geschiedenis
en de structuur van Bruckner’s laatste
composities en beschrijft hoe hij dit
meesterwerk dirigeert en interpreteert.
Dit is de negende uitgave in de geliefde

“Pittsburgh Live!”- serie.
label: Reference Recordings • file under: klassiek
hsacd: FR 733 • bc: 030911273323 • EUR 12,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

RICHMOND SYMPHONY & RICHMOND SYMPHONY CHORUS,
___ MICHELLE AREYZAGA, KEVIN BATES: CHILDREN OF ADAM;

VAUGHAN WILLIAMS: DONA NOBIS PACEM

‘Children of Adam, songs of creation’ is een
wereldpremière en gecomponeerd in opdracht
van het Richmond Symphony. Het wordt
gecombineerd met ‘Dona nobis pacem’ van Ralph
Vaughan Williams. Beide stukken halen hun
inspiratie uit de poëzie van Walt Whitman (geb.

1819) . Bates heeft in iedere beweging een andere visie op de schepping
en wisselt deze af met korte intermezzo’s , waarvan de teksten
afkomstig zijn van Amerikaanse dichters en Native Americans. De
uitvoering is van het Richmond Symphony o.l.v. Steven Smith samen met
het Richmond Symphony Chorus o.l.v. Erin R. Freeman.
label: Reference Recordings • file under: klassiek
cd: FR 732 • bc: 030911173227 • EUR 9,40

JAZZ
MUGGSY SPANIER: RARE & UNISSUED RECORDINGS 1941-1952

Dubbel-cd van kornettist Muggsy Spanier met
verschillende orkesten: Sunday Swing Concert,
(Live 1941), Muggsy Spanier’s Chicago Loopers
(1943, 1944) en Muggsy Spanier Dixieland Band
(1952).

label: Jazzology • file under: jazz
2cd: JCD 406 • bc: 762247640622 • EUR 17,40

JOHNNY GUARNIERI: JOHNNY GUARNIERI PLAYS HARRY WARREN
Deze cd is uitgebracht als begeleiding bij de
biografie van Johnny Guarnieri: ‘Superstride’ door
Derek Coller (Jazzology Press). Deze opnames uit
1973 waren pas de tweede met de pianist als
bandleider sinds 1958. Hij speelt hier een twaalftal
klassiekers van songwriter Harry Warren.

label: Solo Art • file under: jazz
cd: SACD 173 • bc: 762247817321 • EUR 9,90

VINYL
_______________________ DOUG RANEY: SOMETHING’S UP

Een klassieke SteepleChase-release uit de jaren
80, nu heruitgebracht op 180 grams vinyl en
geperst van de originele matrix. Het is het 11e

album dat gitarist Doug Raney voor dit label
opnam. Het is vooral spannend door de vloeiende
swing van Doug’s gitaar, die vaak vergeleken
wordt met de frasering van saxofoonspelers, en
het scherpe ritmische spel van pianist Ben Besiakov.

Met Jesper Lundgaard op bas en Billy Hart op drums.
label: Steeple Chase • file under: jazz
lp: SCS 1235 • bc: 716043123513 • EUR 14,90

___________ THE OLYMPIA BRASS BAND OF NEW ORLEANS:
THE OLYMPIA BRASS BAND OF NEW ORLEANS

Heruitgave van een lp uit 1971.

label: Audiophile • file under: jazz
lp: AP 108 • bc: 762247210818 • EUR 15,90


