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WORLD * FOLK
_______________________________________ 3’AIN: 3’AIN

3’Ain is a gloednieuw trio, bestaande
uit Yamen Martini (trompet), Otto
Kint (contrabas) en Piet Maris
(accordeon). Ze spelen eigentijdse
jazz en wereldmuziek met oriëntaalse
invloeden. Yamen verhuisde in 2015
vanuit Syrië naar België en was ook
al gast op het laatste album van
Jaune Toujours. In 2019 kwam Otto
erbij en was het nieuwe trio een feit.
De naam is gebaseerd op de 18e

letter van het Arabische alfabet, die
in chats en sms-sjes wordt weergegeven als 3 en fonetisch wordt
weergegeven als ‘ain’.
label: Choux de Bruxelles • file under: world/ jazz
EP: CHOU 2003 • bc: 5425003680472 • EUR 5,40

________________ GJEVRE, ODDE & VARDAL: HUSKLUGUMT
Op Husklugumt horen we Inge Gjevre (accordeon),
Mads Erik Odde (trekharmonika) en Vegar Vårdal
(hardangerviool). Ze spelen traditionele dansmuziek
uit Gudbrandsdalen.

label: Ta:lik • file under: Noorwegen
cd: TACD 215 • bc: 7090010522367 • EUR 10,90

ROOTS
________________ WESTERN CENTURIES: CALL THE CAPTAIN

De derde cd van het uit Seattle
afkomstige Western Centuries heeft
meer country-invloeden dan de
voorgaande twee platen. De cd is dan
ook geproduceerd door Bill Reynolds uit
Nashville, bekend van zijn samenwerking
met Band of Horses. De band kent maar
liefst drie songschrijvers (Ethan Lawton,
Jim Miller en Cahalen Morrison), die zich
kritisch uitlaten over wat zij zien als
kwaden van het moderne leven: religie,
hebzucht en kolonialisme. Door de satire

wordt het nooit ‘drammerig’ en de muziek, een mix van country, rock
& roll en klassieke R&B, is heerlijk om naar te luisteren.
Ook leverbaar op vinyl.
label: Free Dirt records • file under: roots
cd: DIRTCD 96 • bc: 877746009624 • EUR 9,40

POP
______________ CAROLIN NO & ANDREAS OBIEGLO: NO NO

Het nieuwe album van het Duitse duo Carolin No,
bestaande uit Carolin en Andreas Obieglo, is
ontstaan in een jaar van ups en downs voor dit
echtpaar. Een van de hoogtepunten was de
geboorte van hun dochter. Het zijn moderne
‘Liedermacher’ in de traditie van Reinhard Mey en
Konstantin Wecker.

label: FUEGO • file under: pop
cd: FUEGO 3030 • bc: 4006180303029 • EUR 11,40

KLASSIEK
___________________ BORBALA DOBOZY: J.S. BACH:  DAS

WOHLTEMPERIERTE KLAVIER II
De vermaarde claveciniste Borbála
Dobozy brengt nu het tweede deel
uit van ‘Das Wohltemperiertes
Klavier’ van Bach. Deel 1 verscheen
al in 2019 (BMCCD 275). Ze speelt op
een uniek instrument: een replica
van een clavecimbel van Johann
Heinrich Harraß (Großbreitenbach,
c. 1706). Het is een bijzonder
instrument met een prachtige klank.

label: BMC Records • file under: klassiek
2cd: BMCCD 293 • bc: 5998309302930 • EUR 12,90

JAZZ
________________ ANDRAS DES RANGERS: EINSCHLIESSLICH

Percussionist András Dés liet zich leiden door
muzikale nieuwsgierigheid toen hij een nieuw
album wilde opnemen met zijn kwartet Rangers.
einschließlich is opgenomen in de bossen van
de Bakony-heuvels. Dés bespeelt de voorwerpen
die hij vond (stenen, takken, dennenappels etc),
zijn muzikanten werden geleid door
serendipiteit. Spelen in een bos geeft een

hoorbaar inspiratie en bezorgt de muziek een nieuwe dimensie. János
Ávéd (tenorsax), Márton Fenyvesi (gitaar), Mátyás Szandai (contrabas),
András Dés (objets trouvés).
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMCCD 291 • bc: 5998309302916 • EUR 9,40

________ MIKLOS LUKACS TRIO: MUSIC FROM THE SOLITUDE
OF TIMELESS MINUTES

De nieuwste cd van een van de veelzijdigste
cimbalombespelers ter wereld, Miklós Lukács
en zijn Cimbiosis Trio, bevat jazz, maar ook
volksmuziek, zowel in pure vorm als in
transcripties van Bartok. In de versieringen
hoor je gypsy-muziek en soms rock terug, de

harmonieën bestrijken het hele spectrum van Bach via Debussy tot
Kurtág. Miklós Lukács (cimbalom), György Orbán (contrabas), István
Baló (drums).
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMCCD 289 • bc: 5998309302893 • EUR 9,40

_____________________ STEPHEN RILEY: FRIDAY THE 13TH
Tenorsaxofonist Stephen Riley staat erom bekend
dat hij al zijn materiaal, van jazz-standards tot The
Great American Songbook, in een ‘pianoloze’
setting uitvoert. Dit keer heeft hij kornettist Kirk
Knuffke gevraagd voor zijn kwartet.
Stephen Riley (tenorsax), Kirk Knuffke (kornet), Jay
Anderson (bas), Billy Drummond (drums).

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31892 • bc: 716043189229 • EUR 11,90

__________________ ADAM NIEWOOD: BLUE AS A WHISTLE
Na een eerbetoon aan zijn overleden vader (Home
with you at last) vond rietblazer Adam Niewood
het tijd voor iets anders. Niewood, die ook gezien
wordt als de belangrijkste multi-instrumentalist
en componist van New York, focust zich dit keer op
de tenorsax en speelt zijn composities met zijn
trio. Adam Niewood (tenor - en sopraansax), Tony
Marino (bas), Ian Froman (drums) en Gene Segal

(gitaar).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31891 • bc: 716043189120 • EUR 11,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

VINYL
________________ WESTERN CENTURIES: CALL THE CAPTAIN

De derde cd van het uit Seattle afkomstige Western
Centuries heeft meer country-invloeden dan de
voorgaande twee platen. De cd is dan ook
geproduceerd door Bill Reynolds uit Nashville,
bekend van zijn samenwerking met Band of Horses.
De band kent maar liefst drie songschrijvers
(Ethan Lawton, Jim Miller en Cahalen Morrison),
die zich kritisch uitlaten over wat zij zien als

kwaden van het moderne leven: religie, hebzucht en kolonialisme. Door
de satire wordt het nooit ‘drammerig’ en de muziek, een mix van country,
rock & roll en klassieke R&B, is heerlijk om naar te luisteren.
Ook leverbaar op cd.
label: Free Dirt records • file under: roots
lp: DIRTLP 96 • bc: 877746009617 • EUR 12,90

____________________________ JOHN HICKS: HELLS BELLS
Hells Bells (oorspronkelijk verschenen in 1978)
was het eerste album van pianist John Hicks. Er
staan slechts vier tracks op, drie van de hand van
John Hicks en de vierde van drummer Cliff Barbaro.
De lange nummers zouden een zware opgave zijn
voor elke pianist, maar Hicks en zijn twee
medemuzikanten (Clint Houston, bas, en Cliff
Barbaro, drums) weten er wel weg mee.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 8002 • bc: 5060149622896 • EUR 21,90

______________________ CHARLES BRACKEEN: RHYTHM X.
THE MUSIC OF CHARLES BRACKEEN

Op deze plaat (oorspronkelijk uit 1968) horen we
saxofonist Charles Brackeen met een band die
grotendeels bestaat uit leden van de groep van
Ornette Coleman’s band. Een verrassende en
mooie lp.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 19736 • bc: 5060149622902 • EUR 21,90

________________________ SARAH VAUGHAN: SARAH + 2
Deze lp van zangeres Sarah Vaughan verscheen
oorspronkelijk in 1962. Ze wordt begeleid door
slechts twee musici: Barney Kessel (gitaar) en Joe
Comfort (contrabas), een gedurfde aanpak voor
een jazz-zangeres. “The results are excellent,
highlighting the power of Vaughan’s voice”, schrijft
de All Music Guide.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: PPANSR 152118 • bc: 5060149622988 • EUR 21,90

_______________________ CAB CALLOWAY: CAB CALLOWAY
In de periode 1932 tot eind jaren ’40, de periode
die deze lp bestrijkt, had Cab Calloway een solide,
fantastisch spelende big band. Daarin bevonden
zich talloze musici die later tot de groten in de jazz
zouden gaan behoren. Op deze plaat zijn ze de
begeleiders van Cab Calloway: showman, zanger,
entertainer.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: PPANLN 3265 • bc: 5060149622889 • EUR 21,90

pers
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. (...)
Calypso Travels was remastered from original tapes (...) The
result is a uniformly enhance listening experience.” (Songlines,
****)

Alhaji Bai Konte, Dembo Konte, Ma Lamini Jobate - Gambian
Griot Kora Duets (FW 8514, vinyl)
Various - Tuareg Music Of The Southern Sahara (FE 4470, vinyl)
• “A welcome reissue series of global vinyl treasures”
(Songlines, resp, *** en ****)

Ies Muller & David Munnelly - Detached (APR 1393)
• “Who says flute and accordion can’t be thrilling?” (Songlines,
****)

Various - Sound portraits of Bulgaria (SFWCD 40587)
•  “An indispensable collection” (Songlines, *****)


