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WORLD * FOLK
WU FEI & ABIGAIL WASHBURN: WU FEI & ABIGAIL WASHBURN

Wu Fei, geboren in China en woonachtig
in Nashville, is een meester op de
guzheng (Chinese citer). Abigail
Washburn is een Grammy-winnares,
geworteld in oldtime-music en
bespeelster van de ‘clawhammer-banjo’.
Zij vermengen traditionele muziek uit
de Appalachen met die van de prairies
van Xinjiang. Zo wordt op de track “The
Roving Cowboy/Avarguli’ een
compositie uit 1920 moeiteloos
gecombineerd met een lied van de

Oeigoeren. De combinatie van citer en banjo klinkt fantastisch, het
geheel klinkt veel natuurlijker en aantrekkelijker dan je zou verwachten.
Een spectaculair album, dat al overladen werd met positieve recensies
in de VS!
Ook leverbaar op vinyl.
label: Smithsonian Folkways • file under: world
cd: SFWCD 40236 • bc: 093074023624 • EUR 9,90

________________ PICCARD & MASURE: WEBBESNAREN 2.0
Het is alweer 20 jaar geleden dat Guido Piccard
en Philip Masure Webbesnaren uitbrachten. De
rode draad door dat album was het subtiele
samenspel van allerlei getokkelde
snaarinstrumenten, met in de hoofdrol hommel,
cister en gitaar. De vraag naar een opvolger
werd steeds groter en zie hier Webbesnaren 2.0,
met een knipoog naar de twintig tussenliggende

jaren. Opnieuw veel snaar-instrumenten, maar dit keer voornamelijk
nieuwe songs én gasten, waaronder Soetkin Collier.
label: Appel Rekords • file under: folk
cd: APR 1397 • bc: 8712618002339 • EUR 11,40

_______________________________ ASHELS: CIRCUS TERRA
Het vijfde album van de Belgische folkgroep
Ashels is geënt op de oude folk-stam maar met
actuele en heel herkenbare thema’s. Het
adagium van Ashels blijft rechtop: muziek uit
het hart en zonder grenzen, in een folky jasje én
met échte instrumenten (of: zonder technische
snufjes). Op deze bodem groeien heel wat frisse,
eigen klanken, doorspekt met traditionals uit

geliefde streken. Ashels is nu weer een kwartet.
label: Appel Rekords • file under: folk
cd: APR 1396 • bc: 8712618002315 • EUR 11,40

JOSÉ-LUIS OROZCO: MUEVETE! SONGS FOR A HEALTHY MIND
IN A HEALTHY BODY

José-Luis Orozco is een componist die zich
specialiseert in Engels- en Spaanstalige
kinderliedjes. Op ¡Muévete! Songs for a Healthy
Mind in a Healthy Body wil hij op humoristische en
aanstekelijke wijze kinderen motiveren om te
bewegen op zang en dans.
label: Smithsonian Folkways • file under:

kinderliedjes /world
cd: SFWCD 45085 • bc: 0 93074508527 • EUR 9,90

COUNTRY
__________________________ JAKE BLOUNT: SPIDER TALES

Banjospeler/fiddler Jake Blount was de
eerste zwarte muzikant die doordrong
tot de finales van het prestigieuze
Appalachian String Band Music Festival
en de eerste die won in de categorie
‘Traditional Band’. Op Spider Tales
brengt hij 14 tracks die hij zorgvuldig
koos naar aanleiding van zijn uitgebreide
onderzoek naar zwarte en inheemse
‘mountain music’. Daarmee wordt het
een ongeëvenaard eerbetoon aan de
stemmen die eigenlijk nooit gehoord

worden binnen de muziek van de Appalachen, maar er wel een
essentieel deel van uitmaken. Een prachtig album dat in de VS al met
superlatieven onthaald wordt!
Binnenkort ook leverbaar op vinyl.
label: Free Dirt Records • file under: bluegrass/folk
cd: DIRTCD 97 • bc: 877746009723 • EUR 9,40

___________________ DOC WATSON & GAITHER CARLTON:
DOC WATSON & GAITHER CARLTON

Doc Watson and Gaither Carlton is een
nieuwe cd met old-time-music afkomstig
van grotendeels onbekende
archiefopnames. Ze zijn gemaakt op
twee van Doc Watsons vroegste
concerten in Greenwich Village in 1962.
Het waren zeldzame momenten waarop
Watsons schoonvader, fiddler Gaither
Carlton, buiten North Carolina optrad.
Kort na deze opnames zou Doc Watson

een van de belangrijkste akoestische gitaristen van Amerika worden,
met 8 Grammy’s op zijn naam.
Ook leverbaar op vinyl.
label: Smithsonian Folkways • file under: country
cd: SFWCD 40235 • bc: 093074023525 • EUR 9,90

POP
_________ VICKI KRISTINA BARCELONA: PAWN SHOP RADIO

- THE SONGS OF TOM WAITS

‘VickiKristinaBarcelona’ is een trio
bestaande uit drie ervaren singer-
songwriters uit New York, nl. Rachele
Garniez, Amanda Homi en Terri Radigan.
De naam is een knipoog naar de
gelijknamige film van Woody Allen,
waarin drie vrouwen veel tumult beleven
rond een charismatische kunstenaar.
Op deze cd staan de songs van Tom
Waits centraal, nu met een vrouwelijke

toets waardoor Waits’ mannelijke archetypes getransformeerd worden.
De melodieën worden hier belangrijker, de meerstemmige zang in
deze context is zeer verrassend.
label: JARO Medien • file under: pop / roots
cd: JARO 4354 • bc: 4006180435423 • EUR 11,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

KLASSIEK
_____ FLORENTINE OPERA COMPANY, MILWAUKEE SYMPHONY

ORCHESTRA, WILLIAM BOGGS: CARLISLE FLOYD: PRINCE OF PLAYERS

Carlisle Floyd (1926) is een van de belangrijkste
operacomponisten en librettisten van dit moment,
ook wel ‘Father of American Opera’ genoemd. Hij
componeerde in totaal 13 opera’s, waarvan ‘Prince
of players’ de recentste is en in 2016 in première
ging in Houston. The Florentine Opera brengt met
deze opname een wereldpremière op cd.

label: Fresh • file under: klassiek/opera
2cd: FR 736 • bc: 030911173623 • EUR 12,90

PITTSBURGH SYMPHONY ORCHESTRA, MANFRED HONECK (DIR.):
TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO. 4 - LESHNOFF: DOUBLE CONCERTO

De 4e Symfonie van Tchaikovsky krijgt op
deze cd een voortreffelijke uitvoering
door Manfred Honeck en het Pittsburgh
Symphony Orchestra. Deze wordt
gekoppeld aan een wereldpremière: het
‘Double Concerto for Clarinet and
Bassoon’ van de Amerikaanse componist
Jonathan Leshnoff. Deze hybride SACD
is opgenomen in de Heinz Hall, thuisbasis
van het Pittsburgh Symphony Orchestra.
Natuurlijk weer die uitstekende

audiofiele geluidskwaliteit waar Reference om bekend staat!
label: Fresh • file under: klassiek
SACD: FR 738 • bc: 030911273828 • EUR 12,90

________ PROYECTO OCNOS: SE OYE GRITAR ENTRE SUENOS
De dichtbundel ‘Otro año del mundo’ (Another
year of the world) van Pilar Martín Gila is als volgt
opgedragen: “ To Sergio: and from this we will also
make something new”. Dat is gebeurd met deze
cd: de vier composities van Sergio Blardony
plaatsen de gedichten in een andere ruimte en
geven ze een andere betekenis.

label: Columna Musica• file under: klassiek
cd: COM 388 • bc: 8429977103873 • EUR 11,40

JAZZ
__________________________ ENRIQUE OLIVER: INCERTEZA

De bekende Spaanse saxofonist Enrique Oliver
omringt zich op deze cd met de besten uit de
Spaanse jazzscene: Albert Sanz (piano), Deejay
Foster (contrabas), Jorge Rossy (drums) plus gasten
Voro García (trompet) en Fernando Brox (fluit). Op
de cd staan twee standards en acht composities
van eigen hand.

label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 2011931 • bc:  8435383667847 • EUR 10,90

_________________ JAIME SERRADILLA TRIO: EN EL FONDO
Jaime Serradilla (contrabas) brengt zijn eerste
album uit met een trio dat verder bestaat uit
Roger Mas (piano) en Jo Krause (drums). Het is
live opgenomen in het Teatro Duque in Sevilla,
plus enkele opnames uit de Sovereign Jazz Club.

label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 20143 • bc: 8435383608772 • EUR 10,90

VINYL
WU FEI & ABIGAIL WASHBURN: WU FEI & ABIGAIL WASHBURN

Wu Fei, geboren in China en woonachtig in Nashville,
is een meester op de guzheng (Chinese citer).
Abigail Washburn is een Grammy-winnares,
geworteld in oldtime-music en bespeelster van de
‘clawhammer-banjo’. Zij vermengen traditionele
muziek uit de Appalachen met die van de prairies
van Xinjiang. Zo wordt op de track “The Roving
Cowboy/Avarguli’ een compositie uit 1920

moeiteloos gecombineerd met een lied van de Oeigoeren. De combinatie
van citer en banjo klinkt fantastisch, het geheel klinkt veel natuurlijker
en aantrekkelijker dan je zou verwachten. Een spectaculair album, dat
al overladen werd met positieve recensies in de VS!
Ook leverbaar op cd.
label: Smithsonian Folkways • file under: world
lp: SFWLP 40236 • bc: 093074023617 • EUR 16,90

___________________ DOC WATSON & GAITHER CARLTON:
DOC WATSON & GAITHER CARLTON

Doc Watson and Gaither Carlton is een nieuwe cd
met old-time-music afkomstig van grotendeels
onbekende archiefopnames. Ze zijn gemaakt op
twee van Doc Watsons vroegste concerten in
Greenwich Village in 1962. Het waren zeldzame
momenten waarop Watsons schoonvader, fiddler

Gaither Carlton, buiten North Carolina optrad. Kort na deze opnames
zou Doc Watson een van de belangrijkste akoestische gitaristen van
Amerika worden, met 8 Grammy’s op zijn naam.
Ook leverbaar op cd.
label: Smithsonian Folkways • file under: country
lp: SFWLP 40235 • bc: 093074023518 • EUR 16,90

_____________________________ HAWKTAIL: FORMATIONS
Hawktail bestaat uit vier muzikanten die een
belangrijke rol spelen binnen de Amerikaanse
akoestische muziek: Brittany Haas (viool), Paul
Kowert (bas), Jordan Tice (gitaar) en Dominick
Leslie (mandoline). De cd opent verrassend genoeg
met een Zweeds-klinkende melodie en toont
daarmee meteen de flexibiliteit van de groep.
Mooie melodieën, humoristische en verrassende

momenten en invloeden uit diverse muziekstijlen, dit is een cd die
liefhebbers van folk, klassiek en bluegrass zal aanspreken.
Eerder al op cd verschenen.
label: Padiddle Records • file under: folk
cd: PDDLP 2 • bc: 877746002588 • EUR 12,90

______________ CLIFFORD JORDAN: THESE ARE MY ROOTS.
CLIFFORD JONES PLAYS LEADBELLY

In 1965 nam saxofonist Clifford Jordan een album
op met klassiekers van Leadbelly, waaronder ‘Take
This Hammer’ en ‘Goodnight Irene’. De muziek
van Leadbelly past uitstekend in een jazzframe en
de onvoorspelbare frasering van Jordan maakt dat
het geheel kan ontsnappen aan het rigide

bluesstramien. “Overall, this project is an unexpected success — one
would not have thought that Clifford Jordan and Leadbelly had that
much in common!” (All Music Guide, 4 sterren).
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs vinyl: PPANSD 11444 • bc: 5060149623084 • EUR 21,90
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_____________ ANN MCMILLAN: GATEWAY SUMMER SOUND.

ABSTRACTED ANIMAL AND OTHER SOUND

Ann McMillan heeft niet veel platen uitgebracht,
maar ze maakte deel uit van de voorhoede van
elektronische compositie in New York in de jaren
‘70. Op deze lp, uitgekomen in 1979, gebruikte ze
natuurgeluiden (kikkers, insecten) en gongs, bellen
en een clavecimbel om tot revolutionaire
composities te komen.

Deze lp is onderdeel van de Smithsonian Folkways Vinyl Reissue Series,
met de meest iconische en invloedrijkste albums op het label.
label: Smithsonian Folkways • file under: new music
lp: FW 33451 • bc: 093073345116 • EUR 16,90

__ CRAIG KUPKA: CRYSTALS. NEW MUSIC FOR RELAXATION 2
Met één lange compositie voor trombone en
synthesizer per kant is deze lp bedoeld als een
hulp bij meditatie, een begeleide reis naar binnen.
Het is helende muziek, die de uithoeken van de
geest kan bereiken. Voordat de oorspronkelijke lp
in 1982 uitkwam, gebruikten Kupka en zijn vrouw
deze muziek al bij ontspanningslessen en kregen
daar positieve reacties op. Deze lp is onderdeel

van de Smithsonian Folkways Vinyl Reissue Series, met de meest
iconische en invloedrijkste albums op het label.
label: Smithsonian Folkways • file under: new age
lp: FW 6196 • bc: 093070619616 • EUR 16,90

___________ THE ENTOURAGE MUSIC & THEATRE ENSEMBLE:
THE NEPTUNE COLLECTION

Dit ensemble kende in het midden van de jaren ‘70
een multi-mediale benadering, dus gebruik van
muziek, dans, theater en poëzie. De muziek op The
Neptune Collection heeft invloeden uit jazz, folk
en allerlei vormen van traditionele muziek uit
diverse werelddelen. Curieus en origineel.

Deze lp is onderdeel van de Smithsonian Folkways Vinyl Reissue Series,
met de meest iconische en invloedrijkste albums op het label.
label: Smithsonian Folkways • file under: elektronica / jazz
lp: FW 33870 • bc: 093073387017 • EUR 16,90

pers
Wu Fei & Abigail Washburn - Wu Fei & Abigail Washburn (SFWCD
/ SFWLP 40236)
• “Het gebeurt niet vaak dat uit de dialoog tussen twee
tradities een overtuigende hybride ontstaat, maar Wu Fei en
Abigail Washburn lijken er hun hand niet voor om te draaien
en leveren zonder enige pretentie een regelrecht meesterwerk
af.” (Mixedworldmusic.com)

Amerikaanse reviews:
• “The two musicians seamlessly merge folk traditions from
China and the US, on an album deserving mainstream recognition
(...) Transcendent and blissful” (The Guardian, ****)
•  “Abigail Washburn and Wu Fei’s collaboration elegantly
highlights each artist’s impressive talents as well as the duo’s
musical compatibility and friendship.” (Nodepression.com)
• “It is no understatement to suggest that this album has the
potential to deliver a seismic impact to the World Music genre
equal to that delivered by Graceland or Buena Vista Social
Club. Every track on this album represents a fascinating,
seamless merger of two seemingly disparate but, in fact,
highly compatible music styles to achieve a product that is,
from beginning to end, a sheer delight.” (Atthebarrier.com)
• “Though the high-lonesome traditions they draw from were
established continents apart, the duo’s keening voices and
the sustained plucked notes of their instruments weave
around each other in such a way that the synthesis seems
effortless.” (Chicago Reader)

Sunny Jain - Wild Wild East (SFWCD / SFWLP 40588)
• “Jain slaagt er in het staccato van Ginger Baker te koppelen
aan de precisie van Jim Gordon. (...) Ik wil maar zeggen: ik hoor
een topdrummer die een geweldig solo-album heeft gemaakt”
(Heaven’s Choice Wereld, ****)
• “Het ene moment klinkt de muziek als de soundtrack van een
spaghettiwestern, het volgende als pure woestijnblues. (...)
Sunny Jain slecht hier als een moderne Amerikaanse cowboy
op een meesterlijke manier alle bestaande muren tussen
muzikale culturen.” (Lust for Life, *****)

Orchestra Nazionale Della Luna - Is There Life On Earth (BMCCD
288)
• “Het viertal heeft een prettig gevoel voor humor, dat zich
onder meer uit in vervreemdingseffecten en dwarse ritmiek,
maar ze schuwen de pure schoonheid ook niet.” (Jazzflits)

Various - The Rough Guide To Spiritual Blues (RGNET 1403)
• “Blues met een boodschap dus, en hoewel ik als overtuigd
ongelovige soms met stomme verbazing naar de teksten zit te
luisteren moet ik toegeven dat de muziek vaak indrukwekkend
goed is. Achtentwintig pareltjes uit de jaren tussen 1927 en
1939, over het algemeen uitstekend gerestaureerd, zodat je
een fantastische tijdreis maakt.” (Moorsmagazine.com)

Trio Tekke - Strovilos (TUGCD 1126)
• “Trio Tekke (...) is sindsdien bezig de rembetica opnieuw uit
te vinden, dat wil zeggen dat ze muziek maken die op deze
Griekse blues is gebaseerd, maar die ook behoorlijk nieuw en
fris klinkt. Een frisse wind door de rembetica, zou je kunnen
zeggen. Strovilos betekent wervelwind, en het is een
toepasselijke titel voor dit vierde album van het trio.
Verrassend, en erg goed.” (Moorsmagazine.com)

Custodio Castelo - Amália Classics on Portuguese Guitar (EUCD
2890)
• “Je hoort Castelo’s virtuoze techniek, timing en wat niet al,
en dat dan zonder dat daar ‘iemand doorheen zit te zingen’.
Prachtig, niks mis mee! Toch miste ik às veces ... Branco!!
(Heaven, ****)

Garniez/ Della Penna - An Evening in New York (JARO 4352)
• “Met een mix van eigen werk en klassiekers van Irving Berlin
slagen ze er moeiteloos in de sfeer van een nostalgische
fietstocht door het New York van 1928 tot leven te brengen.”
(Lust for life, ****)


