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WORLD * FOLK
MARIA BETHANIA: MANGUEIRA - A MENINA DO MEUS OLHOS

Deze nieuwe cd is een eerbetoon van
Maria Bethânia aan de sambaschool
Mangueira. Ze zingt klassiekers van o.a.
Nelson Cavaquinho, Hermínio Bello de
Carvalho en Paulinho da Viola plus niet
eerder gepubliceerde samba’s van
Nelson Sargento en Tantinho da
Mangueira. Componist / arrangeur
Letieres Leite tekende voor de
arrangementen en de muzikale leiding
van het project.

label: Discmedi • file under: Brazilië
cd: DM 536502 • bc: 8424295053657 • EUR 11,40

________________ GAL COSTA: A PELE DO FUTURO AO VIVO
In maart 2019 voerde de Braziliaanse
diva haar nieuwe album A Pele do Futuro
live uit. Dat resulteerde in deze luxe
dubbel-cd, die 24 nieuwe songs aan het
originele album toevoegt.

label: Discmedi • file under: Brazilië
2cd: DM 536602 • bc: 8424295053664 • EUR 15,40

________ THE SABRI FAMILY: THE SPIRIT OF INDIA. 5 RAGAS
FOR SARANGI & TABLA

Vijf prachtige raga’s vloeien over van
de een in de ander. Ze worden
uitgevoerd door de fameuze Sabri
Family, drie generaties van meesters
op de sarangi: Ustad Sabri Khan, Kamal
Sabri, Suhail Yusuf Khan en Sarvar
Sabri op tabla. “You’ll lose yourself in
the textures woven by the sarangi
masters.” (Global Rhythm Magazine)

label: ARC Music • file under: Pakistan
cd: EUCD 2904 • bc: 5019396290426 • EUR 7,40

____________________________ ZINGAROS: GYPSY TANGO
Sprankelende Oost-Europese gypsy-klanken
komen op deze cd samen met de melancholie van
de Argentijnse tango. Zo is er een nieuw genre
ontstaan: gypsy-tango.

label: ARC Music • file under: gypsy
cd: EUCD 2905 • bc: 5019396290525 • EUR 7,40

_______________________________ VARIOUS: PURE AFRICA
Ritmes uit West-Afrika, prachtige samenzang van
Afrikaanse stemmen, Senegalese / West-
Afrikaanse blues-fusion, a capella uit Zuid-Afrika,
Namibische songs op gitaar en serenades uit
Ethiopië. Dit alles en meer vind je op deze leuke
compilatie met muziek van het hele continent.

label: ARC Music • file under: Afrika
cd: EUCD 2903 • bc: 5019396290327 • EUR 7,40

_________________________ CHRISTIAN PENALBA: CANVIS
Zanger Christian Penalba presenteert hier zijn
debuutcd Canvis (‘Changes’) met verschillende
stijlen van traditionele folk uit Valencia en
omgeving.

label: Temps Records • file under: Spanje
cd: TCR 1788 • bc: 8436021027733 • EUR 11,40

____________________ SABOR DE GRACIA: 25 ANYS (15 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 meerdere
uitgaven. Eerder verscheen een dubbel-cd, een in
het Spaans en een in het Catalaans (DMBOX
4402), dit is de Catalaanse cd los. 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
cd: DM 535902 • bc: 8424295053596 • EUR 11,40

POPULAIR
JUDY GARLAND: THE BEST OF LOST TRACKS 2: 1936-1967

De JSP-serie met heruitgaven van Judy Garland is
samengesteld door fans en verzamelaars met de
meeste kennis over deze zangeres. De cd’s worden
dan ook zeer goed ontvangen, niet in het minst
omdat er soms spectaculaire vondsten op staan.
Ook deze cd is geen uitzondering. Naast de beste
tracks van de eerder verschenen box-set met Lost
Tracks staat het totaal onbekende ‘You Couldn’t

Be Cuter’ uit 1938. Voer voor de fans!
label: JSP Records • file under: populair
cd: JSPCD 6707 • bc: 788065670726 • EUR 9,40

KLASSIEK
_________________ WALTER ZIMMERMANN: DESERT PLANTS

In 1976 reisde de jonge Duitse componist Walter
Zimmermann naar Amerika om 23 Amerikaanse (minimal)
componisten die voor hem belangrijk waren te interviewen.
Deze interviews verschenen in het boek Desert Plants,
een erkende mijlpaal voor Amerikaanse experimentele
muziek. Het boek is uitgegeven als facsimile met als
bonus een cd met daarop de originele interviews. Niet
alle gesprekspartners zouden even bekend worden, maar

we horen hem praten met o.a. Morton Feldman, Christian Wolff, John
Cage, Philip Corner, Jim Burton, Philip Glass, Steve Reich en Robert
Ashley.
label: Mode Records • file under: klassiek / spoken word
bk+cd: MODBO 324 • bc: 9783981331967 • EUR 21,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

JAZZ
________________________ FRED HUNT: BLUES ‘N’ BOOGIE

Pianist Fred Hunt werd heel stilletjes een cultfiguur
in de Britse jazzscene. In 1954 kwam hij in de band
van Alex Welsh, in de jaren ‘70 begon hij aan een
solo-carrière. Hij maakte slechts twee platen
onder eigen naam. Op deze ‘live’-set hoor je een
Hunt die niet beperkt wordt door een band of
opnamestudio. Hij heeft hoorbaar veel plezier in
de medleys die hij hier speelt. Hoogtepunten uit

zijn ‘Welshe’ tijd waren zijn duetten met Alex en er staat een niet eerder
uitgebrachte versie van ‘Davenport Blues’ als bonustrack op de cd.
label: Lake Records • file under: jazz
cd: LACD 361 • bc: 5017116536120 • EUR 9,90

_______________________ KIRK KNUFFKE: TIGHT LIKE THIS
Kornettist/componist Kirk Knuffke is volgens All
About Jazz “one of modern jazz’s most skilled
navigators of the divide between inside and outside,
freedom and swing.”
Deze nieuwe cd is een bewijs van Kirk’s waardering
voor ‘inside’en ‘swing’ jazz. Hij stelde een trio
samen met tubaspeler Bob Stewart en de
veelzijdige Kenny Wollesen op drums. Gedrieën

spelen zij een zeer aantrekkelijk programma geïnspireerd op vroege
genieën als Louis Armstrong.
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31896 • bc: 716043189625 • EUR 11,90

_________________________ ANDY FUSCO: REMEMBRANCE
Sinds zijn eerste cd voor SteepleChase (Whirlwind’,
2015) heeft altsaxofonist Andy Fusco jaarlijks een
nieuwe plaat afgeleverd. Op Remembrance
moesten we wat langer wachten omdat Fusco
herstelde van een medische ingreep. Hij levert
echter wel een van zijn beste cd’s af! Andy Fusco
(altsax), Joe Magnarelli (trompet), Peter Zak (piano),
David Wong (bas), Jason Tiemann (drums) .

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31897 • bc: 716043189724 • EUR 11,90

____________________ GARY SMULYAN: OUR CONTRAFACTS
Een contrafact is een manier van componeren
waarbij een nieuwe melodie en arrangement
gemaakt worden op een compositie, gebaseerd
op de oorspronkelijke volgorde van akkoorden.
Baritonsaxofonist Gary Smulyan is hierdoor al een
paar jaar geïntrigeerd en heeft zich op deze cd
opnieuw hierdoor laten leiden. Alle leden van het
trio hebben contrafacten bijgedragen. Gary Smulyan

(piano), David Wong (bas), Rodney Green (drums).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31895 • bc: 716043189526 • EUR 11,90

___________________________ VIC JURIS: LET’S COOL ONE
Vic Juris, Amerikaans gitarist/componist, overleed
in december 2019 op 66-jarige leeftijd. Deze cd
nam hij op in april 2019, toen niemand nog een
vermoeden had dat zijn 18e album voor Steeple
Chase meteen zijn laatste zou zijn. Vic Juris
(gitaar), Gary Versace (piano), Jay Anderson (bas),
John Riley (drums).

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31894 • bc: 716043189427 • EUR 11,90

VINYL
_____________________________RED RODNEY: RED GIANT

De Amerikaanse trompettist Red Rodney (1927-
1994) werd ooit door Charlie Parker ingehuurd
ter vervanging van Miles Davis in zijn kwintet
(1949-1951). Ondanks zijn turbulente leven in de
jaren ’60 en ’70 keerde Rodney terug op het
toneel in de jaren ’80. Deze opnames vonden
plaats in 1988 in Kopenhagen. De lp is een
gelimiteerde heruitgave van de oorspronkelijke

plaat uit 1988. Butch Lacey (piano), Hugo Rasmussen (bas), Aage
Tanggaard, (drums) en Red Rodney (flugelhorn). 180 grams vinyl.
label: Steeple Chase • file under: jazz
180 grs lp : SCS 1233 • bc: 716043123315 • EUR 14,90

__________________ MODERN JAZZ QUARTET: THE SHERIFF
The Sheriff is opgenomen in 1963 met een Modern
Jazz Quartet dat in uitstekende, swingende vorm
was. Er staan vier eigen tracks op deze lp, maar er
zijn ook duidelijke Braziliaanse invloeden. Zo krijgt
‘Bachianas Brasileiras’ van Heitor Villa-Lobos’
een jazzy arrangement, net als ‘Carnival’ van Luis
Bonfa. Met John Lewis (piano), Milt Jackson
(vibraharp), Percy Heath (bas), Connie Kay (drums).

180 grams vinyl.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: PPANSD 11414 • bc: 5060149622766 • EUR 21,90

_______________________ PHIL RANELIN: THE TIME IS NOW
Phil Ranelin was een sessie-trombonist die met
o.a. Steve Wonder opnam voordat hij samen met
Wendell Harrison het Tribe-label in Detroit
oprichtte. De releases op dit label waren een mix
van post-Coltrane free jazz, soul en funk. The time
is now stamt uit 1975 en komt in aanmerking voor
de term ‘essentieel’, vaak gezien als een toonbeeld
van‘spirituele’ of ‘deep jazz’. Een intrigerend album.

180 grams vinyl.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: TRCD 4006 • bc: 5060149622872 • EUR 21,90


