
• 1 •

  
M

U
S

IC
 &

 W
O

R
D

S
 R

E
L

E
A

S
E

•
IN

F
O
 N

R
. 

9
 •

 1
 M

E
I  

2
0

2
0
 -

 W
W

W
.M

U
S

IC
W

O
R

D
S
.N

L
NR. 9 • 1 MEI 2020

FOLK * WORLD
________________________________SPILAR: STORMWEERE

Spilar is een gloednieuwe band die
folksongs uit Vlaanderen speelt. De
groep is opgetrokken rond de
stemmen van zus en broer Eva en
Maarten Decombel (MANdolinMAN),
geruggensteund door de snaren en
keyboards van Ward Dhoore (Trio
Dhoore) en Jeroen Geerinck
(Snaarmaarwaar). Drummer Louis
Favre vervolledigt de groep en
schildert zwoele pastelkleuren op hun

muzikaal palet. Stormweere, hun debuutplaat, toont een waaier aan
ruwe songdiamanten, van folk-klassiekers als ’Roosendaal’ en ’Myn
Herte’, maar evengoed voor de Westhoekblues van Willem Vermandere
en de stadse fado van Wannes.
Ook leverbaar op vinyl
label: TRAD Records • file under: Vlaanderen
cd: TRAD 10 • bc: 7442923086069 • EUR 11,40

VARIOUS: SONGBIRDS. ALBANIAN MUSIC FROM 78S 1924-1948
Voor velen is Albanië een onbekend land,
dat lang volkomen afgesloten was van
het westen. De muziek uit Albanië is nog
minder bekend, maar daar helpt deze
prachtige 4-cd-box gelukkig bij. Zeer mooi
gerestaureerde opnames van 78-toeren
platen geven een beeld van de diversiteit
aan muziek door de Ghegs in het noorden
(monofoon, muzikale begeleiding) en de
Tosk in het zuiden (polyfoon, a capella).

label: JSP Records • file under: Albanië
4cd: JSPCD 77216 • bc: 788065721626 • EUR 15,40

________________ HARRYCANE ORCHESTRA: DARK MAKAM
Het fascinerende Harrycane Orchestra is
opgericht door drummer/componist Harry Alt
en de Turkse zanger Tarkan Yesil en brengt een
mix van jazz, oriëntaalse ritmes en Arabische
melodieën. Dark Makam gaat uit van een
gedefinieerde liedstructuur met veel ruimte
voor improvisatie. Daar bovenop ligt de
emotionele zang van Tarkan Yesil, die vertelt

over het verloren paradijs en het vechten om het bestaan.
label: Galileo • file under: Midden-Oosten
cd: GMC 89 • bc: 4250095800894 • EUR 10,90

_____________________ DEITSCH: MITTSOMMER-SESSIONS
De Duitse groep Deitsch brengt melodieën uit
oude handschriften (tussen 1750 en 1870) weer
tot leven. Het stof van eeuwen wordt eraf
geblazen en de melodieën krijgen frisse
arrangementen met elementen uit alle tradities
in Europa.

label: Galileo • file under: Duitsland
cd: ARCD 5020 • bc: 4250095883231 • EUR 11,40

__________________________ LYDIE AUVRAY: MON VOYAGE
Mon Voyage is het 23e album van de ‘Grande
Dame des Akkordeons’. Eigenlijk is haar hele
carrière een ontdekkingsreis, maar nu slaat ze
echt nieuwe wegen in. Musette vermengt zich met
tango, Caraïbische muziek, jazz, Spaanse ritmes
en zelfs een vleugje orient. Ditmaal staan er naast
de instrumentalen ook twee liederen op de cd.

label: Westpark • file under: world
cd: 87391 • bc: 4015698577082 • EUR 11,90

_____________________ MADS ERIK ODDE: LOGNE SLATTAR
Mads Erik Odde was op zoek naar oude liedjes,
componeerde nieuwe, nam ze op en arrangeerde
ze voor accordeon. Deze cd is het resultaat van 6,5
jaar werk, ingetogen en kalme melodieën.

label: Ta:lik Records • file under: Noorwegen
cd: TACD 218 • bc: 7090010522398 • EUR 10,90

_____________________________ PERLESKUM: TYTEBAERET
Jorun Marie Kvernberg is een traditionele violiste
en componist. Zij kreeg de opdracht om nieuwe
muziek te componeren over de Noorse dichter
Aasmund Olavsson Vinje, gericht op kinderen en
jongeren. Het resultaat is te horen op deze cd, met
o.a. Unni Boksasp (zang), Daniel Herskedal (tuba),
Dag-Filip Roaldsnes (piano) en Kvernberg zelf op
(hardanger)viool.

label: Ta:lik Records • file under: Noorwegen
cd: TACD 219 • bc: 7090010522381 • EUR 10,90

_____________ COBLA SANT JORDI-CIUTAT DE BARCELONA:
LA SARDANA. GRANS CLASSICS VOL. 1

Deze cd bevat een verzameling met 15 bijzondere
sardana’s (volksdans uit Catalonië). De oudste
compositie stamt uit 1902, de nieuwste uit 2006.
Het is het eerste deel van een serie over deze voor
Catalonië zo belangrijke muziek.

label: Discmedi • file under: Catalonië/Spanje
cd: DM 535702 • bc: 8424295053572 • EUR 10,90

BLUES
______ FENTON ROBINSON: OUT OF CHICAGO. THE CHICAGO

BLUES MASTER, LIVE & STUDIO

Bluesgitarist Fenton Robinson overleed in 1997
en liet slechts weinig cd’s achter. Deze live-
opnames zijn een welkome aanvulling! We horen
hem o.a. live op het Burnley Blues Festival in 1989
en op het Belgische Ecaussines Blues Festival n
1992 met een geweldige band uit Chicago. Een

must voor bluesliefhebbers!
label: JSP Records • file under: blues
cd: JSPCD 3017 • bc: 788065301729 • EUR 9,40

_ THE LEGENDARY INGRAMETTES: TAKE A LOOK IN THE BOOK
The Legendary Ingramettes bestaan al
65 jaar, generaties van sterke vrouwen
die zich hebben laten inspireren door de
zwarte vrouwelijke gospelkwartetten uit
de jaren ‘40 en ‘50 van de vorige eeuw.
Almeta Ingram-Miller heeft het stokje
overgenomen van haar moeder, tevens
oprichtster, Maggie Ingram. Take A Look
in the Book grijpt terug op favorieten van
de familie, maar ook nieuwe ‘bronnen’
als Ola Belle Reed en Bill Withers. Vrijwel
alles is in een enkele take opgenomen,

zodat de kracht van live-optredens behouden blijft.
label: Virginia Folklife Records • file under: gospel
cd: VFLCD 2020 • bc: 877746002670 • EUR 9,40



• 2 •

  
M

U
S

IC
 &

 W
O

R
D

S
 R

E
L

E
A

S
E

•
IN

F
O
 N

R
. 

2
4

 •
 4

 D
E

C
E

M
B

E
R
 2

0
0

6
W

W
W

.M
U

S
IC

W
O

R
D

S
.N

L

orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

POPULAIR
__________________ SARAH MARIA SUN: KILLER INSTINCTS

De Duitse sopraan Sarah Maria Sun wordt
gezien als een van de belangrijkste uitvoerenden
op het gebied van eigentijdse muziek. Op haar
repertoire staan maar liefst 900 composities uit
de 20e en 21e eeuw. Haar nieuwe cd is een
conceptalbum met liederen over slechte mensen
die slechte dingen doen. Sun ervaart het plezier
om in hun schoenen te staan, met een keuze uit

klassiek, opera, Broadway, rock en pop. Ze zingt Bernstein, de
rockklassieker ‘Life’s Been Good’ van Joe Walsh, ‘I Put a Spell on You’
van Screamin’ Jay Hawkins en ‘Abschied von der Erde’ van Schubert.
Luister onbevangen en zonder vooroordelen!
label: Mode Records • file under: populair
cd: MODCD 321 • bc: 0764593032120 • EUR 10,90

ROCK
__ RUXE RUXE: O ESTRANO FALAR DUN MONSTRA DA ALDEA

Ruxe Ruxe is een rockband uit Galicië, die al 11
cd’s heeft uitgebracht in de afgelopen 24 jaar.
Op het nieuwe album ‘O straño falar dun monstro
da aldea” (‘The strange talk of a village monster’)
staan dertien nieuwe songs, die zich niets
aantrekken van trends of politieke correctheid.

label: Inquedanzas Sonoras • file under: rock
cd: IDS 224 • bc: 194660564467 • EUR 10,90

AMERICANA
_________________________ JACK GRELLE: IF NOT FOREVER

Jack Grelle heeft, net als veel andere
troubadours voor hem, jaren door de VS
getrokken. Die zwerversaard hoor je terug
in zijn muziek, die traditionele country,
folk en rock ‘n’ roll combineert. Vooral zijn
teksten over eigentijdse onderwerpen
maakt dat Rolling Stone hem omschrijft
als “a progressive honky-tonk hero
arriving at just the right time in Trump’s
America.” Op zijn vierde album kijkt deze
verhalenverteller terug op wie hij

geworden is en de mensen om hem heen. Fraaie plaat die bij vlagen
doet denken aan Tom Petty, CCR en Doug Sahm.
Ook leverbaar op vinyl.
label: Jack Grelle Music • file under: Americana
cd: JGMCD 1 • bc: 877746002687 • EUR 9,40

POP
________________________ ANAIS VILA: CONTRADICCIONS

Anaïs Vila (1988) is een Catalaanse singer-
songwriter. Ze geeft haar liedjes een dosis sociale
kritiek mee, ingebed in elektrische gitaren en
synthesizers.

label: Temps Record • file under: pop
cd: TCR 1790 • bc: 8436021027757 • EUR 11,40

JAZZ
__________________________ RAIN SULTANOV: INFLUENCE

Zelfs voor de uit Azerbeidjan afkomstige
saxofonist Rain Sultanov is Influence een
speciaal project. Op eerdere cd’s als
Mugham – Megham volgde hij zijn roots,
nu gaat hij op zoek naar intimiteit. Elk van
de zeven stukken is gewijd aan iemand die
hem zeer beïnvloed heeft, zoals Michael
Brecker, Kenny Wheeler, Joe Zawinul en
Jaco Pastorius. Prachtige, sfeervolle cd.
Ook leverbaar op 180 grams vinyl.

label: Ozella • file under: jazz
cd : OZ 92 • bc: 4038952000928 • EUR 11,40

____________________ LISA WULFF: BENEATH THE SURFACE
Bassiste Lisa Wulff is een vertegenwoordiger van
de jonge, moderne jazzgeneratie. Ze hecht veel
belang aan samenspel, zowel op het podium als
in de studio. Ze vormt dan ook al jaren een trio met
Adrian Hanack (sax) en Silvan Strauß (drums), die
veel ruimte krijgen om te improviseren. Haar
composities worden verder ingekleurd door o.a.
pianist Frank Chastenier en Miroslava

Stareychinska.
label: Laika Records • file under: jazz
cd: 3510380 • bc: 4011786203802 • EUR 11,40

VINYL
________________________________SPILAR: STORMWEERE

Spilar is een gloednieuwe band die folksongs uit
Vlaanderen speelt. De groep is opgetrokken
rond de stemmen van zus en broer Eva en
Maarten Decombel (MANdolinMAN),
geruggesteund door de snaren en keyboards
van Ward Dhoore (Trio Dhoore) en Jeroen
Geerinck (Snaarmaarwaar). Drummer Louis
Favre vervolledigt de groep en schildert zwoele

pastelkleuren op hun muzikaal palet. Stormweere, hun debuutplaat,
toont een waaier aan ruwe songdiamanten, van folk-klassiekers als
’Roosendaal’ en ’Myn Herte’, maar evengoed voor de Westhoekblues
van Willem Vermandere en de stadse fado van Wannes.
Ook leverbaar op cd.
label: TRAD Records • file under: Vlaanderen
lp: TRADLP 10 • bc: 7442923086076 • EUR 13,40

_________________________ JACK GRELLE: IF NOT FOREVER
Jack Grelle heeft, net als veel andere troubadours
voor hem, jaren door de VS getrokken. Die
zwerversaard hoor je terug in zijn muziek, die
traditionele country, folk en rock ‘n’ roll combineert.
Vooral zijn teksten over eigentijdse onderwerpen
maakt dat Rolling Stone hem omschrijft als “a
progressive honky-tonk hero arriving at just the
right time in Trump’s America.” Op zijn vierde

album kijkt deze verhalenverteller terug op wie hij geworden is en de
mensen om hem heen. Fraaie plaat die bij vlagen doet denken aan Tom
Petty, CCR en Doug Sahm.
Ook leverbaar op cd.
label: Jack Grelle Music • file under: Americana
lp: JGMLP 1 • bc: 877746002694 • EUR 12,90
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__________________________ RAIN SULTANOV: INFLUENCE

Zelfs voor de uit Azerbeidjan afkomstige saxofonist
Rain Sultanov is Influence een speciaal project. Op
eerdere cd’s als Mugham – Megham volgde hij zijn
roots, nu gaat hij op zoek naar intimiteit. Elk van
de zeven stukken is gewijd aan iemand die hem
zeer beïnvloed heeft, zoals Michael Brecker, Kenny
Wheeler, Joe Zawinul en Jaco Pastorius. Prachtige,
sfeervolle cd.

Ook leverbaar op cd.
label: Ozella • file under: jazz
180 grs lp: OZ 1092 • bc: 4038952010927 • EUR 19,90

_________________________ BOULOU FERRÉ TRIO: NUAGES
Boulou Ferré was een van de grootste Franse
jazzgitaristen in de manouche (gypsy jazz)-traditie.
Hij is hier te horen met zijn broer Elios Ferré, ook
een jazzgitarist en de Deense bassist Jesper
Lundgaard. De opnames zijn gemaakt in 1980 in
Kopenhagen, dit is een heruitgave, geperst van de
originele masters.
Ook leverbaar op cd.

label: SteepleChase • file under: jazz
lp: SCS 1222 • bc: 716043122219 • EUR 14,90

nieuw label

De in deze mailing gereleaste cd van Sarah Maria Sun is de
eerste van een nieuw label dat we voeren: Mode Records. Dit
label uit New York brengt een breed scala aan moderne muziek,
veel uit USA uiteraard. In de komende tijd zullen we een en
ander op voorraad gaan nemen.

pers
Manhu - Voices of the Sani (TUGCD 1124)
• “De unieke samenzang, de bijzondere muziekinstrumenten
en de opmerkelijke overgangen maken dit een heel speciaal
plaatje dat verbazingwekkend veel mooier wordt als je er
vaker naar luistert.” (Moors Magazine.com)
• “De merendeels traditionele liedjes zijn slim gevat in
popsongformaat, compleet met catchy refreinen en brugjes.
De leden kennen overduidelijk hun popklassiekers. (...) Het
album biedt op toegankelijke wijze een inkijkje in een vrijwel
geheel onbekende muziekcultuur. (Mixedworldmusic.com)

Mariachi Los Camperos - De Ayer Para Siempre (SFWCD 40582)
• “Als je bij mariachi alleen maar kunt denken aan de
trompetjes bij Ring of Fire van Johnny Cash moet je beslist
dit album aanschaffen, want dan gaat hier echt een wereld
voor je open.” (Moors Magazine.com)


