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WORLD * FOLK
______________________________ TRIO TEKKE: STROVILOS

Dit is zonder twijfel hun meest
ambitieuze album tot nu toe. Op
Strovilos gaat Trio Tekke verder met
het opnieuw uitvinden van Griekse
rembetika (ook wel ‘Griekse blues’
genoemd) op hun eigen, unieke
pionierswijze. De cd bevat tien nieuwe
eigen composities die het geluidspalet
van de band nog verder uitbreiden dan
op hun voorgaande albums. Met de
hulp van drummer Dave De Rose
(Moloko, Mulatu Astatke, Rokia Traore)

en andere gastmuzikanten onder wie rembetika-gitarist Dimitris
Mystakidis worden de composities op een heel nieuw niveau getild. Een
bijzondere release!
label: Riverboat Records • file under: rembetika
cd: TUGCD 1126 • bc: 605633012620 • EUR 9,40

_ DZAMBO AGUSEVI ORCHESTRA: BRASSES FOR THE MASSES
Van een eenvoudige start in het
Macedonische stadje Strumica tot
volgepakte dansvloeren op
Europese festivals als leider van
zijn Aguševi Orchestra, trompettist
D ambo (de ‘Funky Tiger of
Macedonia’) heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. Als
klein jongetje luisterde hij
gefascineerd naar zijn vader die
trompettist was in een plaatselijk
orkest. Toen hij zijn eigen

instrument kreeg, ging het snel. Hij hield zijn liefde voor Balkanmuziek,
maar luisterde ook naar jazz, funk en filmmuziek. Dit levert een
geweldige, zinderende eigen sound op. Aanrader!
Ook leverbaar op vinyl
label: Asphalt Tango • file under: Macedonië
cd: ATR 6020 • bc: 4015698527582 • EUR 11,90

_ GAO HONG & ISSAM RAFEA: FROM OUR WORLD TO YOURS
Een volledig geïmproviseerd album,
live opgenomen in Northfield, Maine
(VS). Het is een geïnspireerde
ontmoeting van twee totaal
verschillende culturen: Gao Hong
(meester op de Chinese pipa) en Syriër
Issam Rafea (idem op de oud).
Dromerige, contemplatieve muziek
afgewisseld met vurige composities,
variërend van traditioneel tot avant-
garde.

label: ARC Music • file under: world
cd: EUCD 2899 • bc: 5019396289925 • EUR 8,90

_________________________________ HIDRAE: HYDRAULIC
Hidrae brengt eigenzinnige
folkmuziek met krachtige melodieën
en prachtige klankkleuren, o.a.
gespeeld op doedelzak, draailier,
maar ook elektrische bas en cello.
De groep brengt voornamelijk eigen
werk met veel aandacht voor
arrangementen en
meerstemmigheid.

label: Appel Rekords • file under: folk
cd: APR 1392 • bc: 8712618002285 • EUR 11,40

LOS RUPHAY: MUSIC OF THE ANDES. JACH’A URU (THE GREAT DAY)
Dit is de 20e cd van Los Ruphay , met een
boodschap van hoop voor de bewoners van het
Andes-gebied: creëer je eigen identiteit en bevrijd
jezelf uit de boeien van kolonisatie.”… We are star
dust vibrating together in the universal sound “,
aldus Mario P. Gutierrez, oprichter van Los Ruphay.
Met panfluit, zang, percussie en traditionele
instrumenten.

label: ARC Music • file under: Zuid-Amerika
cd: EUCD 2893• bc: 5019396289321 • EUR 8,90

_________________________SON REAL ORCHESTRA: SALSA
Son Real is een van de vernieuwendste Latin-
bands in London van dit moment. Opgericht in
2006 wil de band een fris geluid brengen, dat staat
voor de “UK’s love affair with the “Latin spirit”“.

label: ARC Music • file under: salsa
cd: EUCD 2900• bc: 5019396290020 • EUR 7,40

____ AUSTIN - EPREMIAN - WELLER: WRITTEN IN THE NIGHT
Drie vrienden die samenkomen om eigen muziek
te maken, ergens tussen folk en blues in, Ray
Austin (zang, gitaar, mondharmonika) viert hier
tevens zijn 77e verjaardag, samen met Johannes
Epremian (viool, gitaar, zang) en Chris Weller
(keyboards, o.a. bij Udo Lindenberg en Shirley
Bassey).

label: Acoustic Music • file under: folk
cd: WR 9085 • bc: 4013429190852 • EUR 11,40

BLUES
___ GREGOR HILDEN & RICHIE ARNDT: MOMENTS ‘ELECTRIC’

Bluesgitaristen Gregor Hilden en Richie Arndt
komen met een opvolger van het succesvolle
Moments Unplugged (FUEGO 2799). Dit keer
geven ze tien persoonlijke blues/rock/
soulfavorieten een elektrische blues-bewerking
mee. Ze spelen o.a. Fleetwood Mac en Peter Green
(‘Oh Well’, ‘Coming Your Way’) Jimi Hendrix (‘Hear
My Train A Coming’) en de Allman Brothers (‘You

Don’t Love Me’).
label: Fuego • file under: blues
cd: FUEGO 2981 • bc: 4006180298127 • EUR 11,40

JIDDISCH
________ HILDA BRONSTEIN W. CHUTZPAH: YIDDISH SONGS

Hilda Bronstein en haar groep Chutzpah! spelen
op dit album een eclectische mix van traditionele
jiddische melodieën, van huwelijksliederen en
tango’s tot verrassende versies van twee nummers
uit de hitlijsten uit de jaren ‘60.

label: ARC Music • file under: jiddisch
cd: EUCD 2902 • bc: 5019396290228 • 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
_________ 4WQ (FOURWOMENQUARTET): UNA HISTORIA DE

MUJERES EN EL JAZZ

A History of Women in Jazz toont de geschiedenis
van de jazz vanuit een vrouwelijk perspectief, met
stukken van vrouwelijke componisten,
tekstschrijfsters, instrumentalisten en
zangeressen. Sommigen van hen waren bepalend
in de ontwikkeling van het genre, anderen een

bron van inspiratie voor vele generaties. Een project van zangeres
Natalia Ruciero, met klarinettiste Virginia Moreno, pianiste Laura
Domínguez en Blanca Barranco op contrabas.
label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 2011930 • bc: 8435383665249 • EUR 10,90

_________________________ GARY VERSACE: ALL FOR NOW
Ofschoon Gary Versace’s discografie voornamelijk
bestaat uit opnames met zijn B-3 Hammond-
orgel, op All For Now presenteert hij een pianotrio.
De cd onderstreept zijn intelligente touch en zijn
inventiviteit op de piano. Gary Versace (piano), Jay
Anderson (bas), Obed Calvaire (drums) .

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31889 • bc: 716043188925 • EUR 11,90

__________ MARK SOSKIN: EVERYTHING OLD IS NEW AGAIN
In de afgelopen veertig jaar speelde Mark Soskin
een vitale rol in de jazzscene, als pianist/componist
en als docent. Hij begon zijn carrière aan de
westkust, maar brak door toen hij (14 jaar) bij
Sonny Rollins speelde. Op dit album werkt hij
samen met de originele leden van het kwartet
waarmee hij in 2001 zijn cd 17 (Seventeen) opnam.
Mark Soskin (piano), Billy Drewes (sopraansax,

basklarinet), Jay Anderson (bas), Matt Wilson (drums) .
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31890 • bc: 716043189021 • EUR 11,90

ROUGH GUIDES
_________ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO SPIRITUAL BLUES

The Rough Guide to Spiritual Blues is
een zoektocht naar de nauwe banden
tussen gospel en blues. Natuurlijk met
tracks van blueslegendes als Charley
Patton, Blind Lemon Jefferson en Blind
Willie McTell, gitaarevangelisten Blind
Willie Johnson en Reverend Gary Davis,
plus bluesdivas Bessie Smith en
Memphis Minnie, maar ook onbekende
juweeltjes. Het geheel is met veel zorg
geremastered en laat zien dat de
scheidslijn tussen het woord van de

Heer en muziek van de duivel flinterdun was.
label: World Music Network • file under: blues
cd: RGNET 1403 • bc: 605633140323 • EUR 6,90

VINYL
_ DZAMBO AGUSEVI ORCHESTRA: BRASSES FOR THE MASSES

Van een eenvoudige start in het Macedonische
stadje Strumica tot volgepakte dansvloeren op
Europese festivals als leider van zijn Aguševi
Orchestra, trompettist D ambo (de ‘Funky Tiger
of Macedonia’) heeft een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Als klein jongetje luisterde hij
gefascineerd naar zijn vader die trompettist
was in een plaatselijk orkest. Toen hij zijn eigen

instrument kreeg, ging het snel. Hij hield zijn liefde voor Balkanmuziek,
maar luisterde ook naar jazz, funk en filmmuziek. Dit levert een
geweldige, zinderende eigen sound op. Aanrader! Ook leverbaar op cd.
label: Asphalt Tango • file under: Macedonië
lp: ATR 6120 • bc: 4015698964196 • EUR 11,90

mededeling
De coronacrisis heeft op veel terreinen invloed. Dus ook op het
functioneren van ons, Sonic Rendezvous, onze leveranciers en
de transporteurs.
Dit kun je van ons verwachten:
• we gaan gewoon door met uitleveren, Sonic is geopend.
• we blijven belangrijke nieuwe items releasen!
• we handhaven onze prijzen .
• we blijven onze voorraad als vanouds op peil houden. Het kan
echter zijn dat het aanvullen van de voorraad iets langer duurt.
Blijf dus vooral gewoon bestellen, als je vraag hebt.

pers
Manhu - Voices of the Sani (TUGCD 1124)
• “De band voorziet de traditionele Sani-muziek van frisse
nieuwe impulsen, vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld eind
jaren zestig in Groot-Brittannië gebeurde toen groepen als
Fairport Convention en Steeleye Span oude folkliedjes
combineerden met rockmuziek. In gelijke mate beeldschoon
en opzwepend.” (Heaven, ****)

Che Apalache - Rearrange my heart (DIRTCD 94)
• “The band members spent years practicing and perfecting
their harmonies, and they sing as seamlessly as they play.”
(Songlines, TOP OF THE WORLD)

Lord Invader & His Calypso Group - Calypso Travels (FW 8733,
vinyl)
• “The master calypsonian is captured with his charismatic
style and distinctively pinched, grating voice in fine mettle,
accompanied by an unindentified but superb band” (Songlines,
*****)


