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NR. 13 • 26 JUNI 2020

FOLK * WORLD
_______________ PHARIS & JASON ROMERO: BET ON LOVE

Bet On Love is een moderne folk-ode,
opgenomen in de tot studio omgebouwde
banjoworkshop vam Jason Romero. De
songs zijn geïnspireerd door de
teruggetrokken levensstijl van het
Canadese echtpaar, een manier van leven
die gebaseerd is op balans, eenvoud en
doelgerichtheid. De prachtige warme
stem van Pharis (“A little less Appalachian
than Iris DeMent, she’s smooth as Emmylou
Harris”, volgens een recensent) tilt de

songs  boven het maaiveld uit. Een ingetogen plaat, hartverwarmend,
inspirerend. Met John Reischman (mandoline) en Patrick Metzger (bas).
label: Lula Records • file under: Amerika
cd: LULACD 2006 • bc: 709388017036 • EUR 9,40

SSEWA SSEWA: NVA K’LA. GROOVES FROM KAMPALA, UGANDA
De muziek van singer/songwriter Ssewa Ssewa is
stevig geworteld in de tradities van Oeganda,
maar met een open oog voor nieuwe invloeden van
buitenaf. Nva K’la (“Uit Kampala”) is een kijkje in
het leven van de Oegandese hoofdstad vanuit het
unieke perspectief van deze visionaire muzikant.

label: ARC Music • file under: Afrika / Oeganda
cd: EUCD 2907 • bc: 5019396290723 • EUR 8,90

_______ VARIOUS: WORLD BEATS. PERCUSSION & RHYTHMS
FROM AROUND THE WORLD

Op deze leuke verzamelaar hoor je percussie uit
de hele wereld: Iraanse ritmes op de tombak, de
rijke variëteit aan tonen van de Egyptische
darboeka, ingewikkelde Yoruba-ritmes, Japanse
taiko, Indiase tabla en improvisaties uit Marokko.

label: ARC Music • file under: world
cd: EUCD 2909 • bc: 5019396290921 • EUR 7,40

_____________________ VUSA MKHAYA: UMANYANTYATHA.
SONGS FROM THE SOUL OF ZIMBABWE

Vusa Mkhaya belichaamt het geluid van de
eclectische, pulserende, stoffige straten van de
township Tshabalala in het Zimbabwaanse
Bulawayo. Umanyanyatha, zijn derde solo-album,
is gebaseerd op een bijnaam die hij als kind kreeg,
‘hij die houdt van dansen en zingen’. Op deze zeer

persoonlijke plaat zingt hij over zijn jeugd en roept hij op tot vrede en
eenheid voor het Afrikaanse continent.
label: ARC Music • file under: Afrika / Zimbabwe
cd: EUCD 2908 • bc: 5019396290822 • EUR 8,90

_____________________________ VARIOUS: LATIN LOUNGE
Een heerlijk ontspannen en beminnelijk album,
met zachte klanken, relaxte aardse, rijke vibraties
en slenterende zomergrooves. Met Ceumar
(Brazilië), Marta Gómez (Colombia), Trio Pantango
(Argentinië), Catarina Dos Santos (Portugal),
Patricia Salas (Chili), AKA Trio e.a.

label: ARC Music • file under: Latin
cd: EUCD 2910 • bc: 5019396291027 • EUR 3,40

____________________PERUNIKA TRIO: BULGARIAN VOICES
Het veelgeprezen Perunika Trio presenteert hier
weer de prachtige en mysterieuze Bulgaarse
zang, traditionele Bulgaarse liederen met de
bijzondere harmonieën die geïnspireerd zijn op
de oude Bulgaarse zangtradities en Slavische
kerkzang. “There’s real beauty here, the joy of love,
life, and singing.” (4 sterren, All Music Guide)

label: ARC Music • file under: Bulgarije
cd: EUCD 2911 • bc: 5019396291126 • EUR 7,40

CUSTODIO CASTELO: FAMOUS FADOS ON PORTUGUESE GUITAR
Een selectie van de beroemdste fado’s van
Portugal, gearrangeerd voor en uitgevoerd op
Portugese gitaar door Custódio Castelo (bekend
van zijn samenwerking met Cristina Branco),
liefdevol geselecteerd door de meester zelf. “It’s
a remarkable record, eloquent, sophisticated, and
yet ineffably rooted in Portugal, a work from a true
master.” (4 sterren, All Music Guide)

label: ARC Music • file under: Portugal
cd: EUCD 2931 • bc: 5019396293120 • EUR 8,90

___________________________ DOUAR MOR: GENS DE MER
Douar Mor zingt al meer dan 15 jaar over de zee.
De oceanen, nog steeds onbekend en
veelbelovend, zullen verhalenvertellers en dichters
blijven voorzien van inspiratie ter nagedachtenis
aan de mensen van de zee.

label: Coop Breizh • file under: Bretagne
cd: CDDM 2012 • bc: 3359340156746 • EUR 12,40

BLUES
____________________ LINSEY ALEXANDER: LIVE AT ROSA’S

De nieuwe cd van Linsey Alexander is live
opgenomen in de legendarische Chicago
bluesclub, Rosa’s Lounge. Het album All
Your Love, I Miss Loving, Live at the Wise
Fool’s Pub (Otis Rush, DE 781) was de
inspiratie en de standaard voor Alexander.
Hij is in topvorm en het team van Delmark
zorgt voor een geüpdatet, modern geluid,
met een klassieke energie en dito tempo.
Dit album zal ongetwijfeld bijdragen aan
het respect dat Alexander als artiest en

mentor verdient. Een aanrader voor fans van na-oorlogse Chicagoblues.
label: Delmark • file under: blues
cd: DE 862 • bc: 038153086220 • EUR 9,90

___________________ JOHNNY BURGIN: NO BORDER BLUES
In de jaren ‘70 toerden Otis Rush, Jimmy
Dawkins, Eddie Taylor e.a. door Japan en
zorgden daar voor de opkomst van een
toegewijde blues-scene. No Border Blues
bouwt daarop verder: Burgin koos een
aantal van zijn favoriete Japanse musici
die hij in de afgelopen 20 jaar in Japan
leerde kennen, plus enkele Japanse
bluesmuzikanten die naar Chicago
geëmigreerd zijn en daar nu in top-
bluesbands spelen. Burgin: “I hope that

their spirit, attitude towards their craft, and soul will refresh, intrigue
and impress you as much as it has me over the years”.
label: Delmark • file under: blues
cd: DE 863 • bc: 038153086329 • EUR 9,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

BLUEGRASS
_________________ CHRISTIAN SEDELMYER: RAVINE PALACE

De Grammy-genomineerde fiddler Christian
Sedelmyer presenteert hier zijn debuutalbum,
met 13 zelfgeschreven instrumentalen. Sedelmyer
is het afgelopen decennium in Nashville o.a. bekend
geworden als een avontuurlijk lid van de Jerry
Douglas Band. Op Ravine Palace zet hij zijn muzikale
vertrouwelingen Andrew Marlin (Mandolin
Orange), Eli West en Clint Mullican in, Jerry Douglas

speelt op een track dobro mee. Een ingetogen plaat met fijne
luistermelodieën.
label: Trade Root • file under: bluegrass/ folk
cd: TNRCD 20 • bc: 0700261480558 • EUR 9,40

__________________________ SCROGGINS & ROSE: CURIOS
Tristan Scroggins (mandolinespeler en
bluegrassvirtuoos) en Alisa Rose (violist) scheppen
een uitnodigende muzikale sfeer met hun
zorgvuldige arrangementen. Het duo voert al
improviserend bluegrassthema’s richting klassieke
muziek. Technisch hoogstaand, maar vooral mooi
en melodieus.

label: Trade Root • file under: bluegrass/ klassiek
cd: YPSCD 20 • bc: 0877746002748 • EUR 9,40

POP
_________________ BUKAHARA: CANARIES IN A COAL MINE

Bukahara bestaat uit vier muzikanten met
verschillende roots: Tunesische, Joods-Zwitserse,
Palestijnse en Duitse. Ze zijn allen opgeleid in jazz
of klassiek. Canaries in a coal mine is een geslaagde
cd met popsongs en een boodschap: “Every
prejudice is poison in the air down here. So when
you see us fallin’ from the perches it’s time to
evacuate” (verwijzend naar de kanaries die vroeger

in de mijn gebruikt werden om tijdig giftige gassen te ontdekken).
label: Galileo • file under: pop
cd: BUKR 1 • bc: 792742249983 • EUR 11,40

KLASSIEK
______ PATRAM INSTITUTE SINGERS O.L.V. PETER JERMIHOV:

BLESSED THOU ART AMONG WOMEN

Dit is het derde deel in een serie van het
PaTRAM Institute; de eerste twee delen
kregen allebei een Grammy-nominatie
voor “Best Choral Performance” (Teach
Me Thy Statutes en The Divine Liturgy of
St. John Chrysostom). Op deze nieuwe
opname met Russisch-orthodoxe
koorzang staan werken van diverse grote
Russische componisten, alle gewijd aan

de Maagd Maria. Het PaTRAM Institute Singers is een groep professionele
Russische en Amerikaanse mannelijke en vrouwelijke zangers, met als
speciale gasten Glenn Miller (basso profundo), Fotina Naumenko
(sopraan), kardinaal-protodiaken Leonid Roschko en twee vocale
kwartetten.
label: Fresh • file under: klassiek
cd: FR 737 • bc: 0030911173722 • EUR 9,40

________________ SCOTT FIELDS ENSEMBLE: SEVEN DESERTS
Scott Fields is een Amerikaanse gitarist, componist
en bandleider, Hij werkt voornamelijk binnen de
avant-garde-jazz, experimentele muziek en
modern klassiek. Hij staat bekend om zijn
modulaire stukken, waarvan Seven Deserts er een
is. De basisregels zijn vastgelegd, maar zowel de
dirigent als de musici improviseren. Dit is een
opname van een concert in Keulen, met elementen

van Miles Davis, barok en Debussy.
label: New World Records • file under: klassiek
cd: 80821 • bc: 093228082125 • EUR 10,40

JAZZ
______ RAN BLAKE & ANDREW RATHBUN: NORTHERN NOIR

In de jaren ‘60 noemde men pianist/componist
Ran Blake een van de opvallend inventieve en
moderne spelers van zijn generatie. Blakes’stijl
was gebaseerd op de muziek van de ‘Film Noir’. De
jonge Canadese saxofonist/componist Andrew
Rathbun werd opgeleid en ‘gevoed’ door Blake en
ze ontwikkelden een speciale band. Het idee voor
dit album ontstond al acht jaar geleden, de cd

bevat 18 stukken.
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31899 • bc: 716043189922 • EUR 11,90

__________________________ RUSS LOSSING: MOOD SUITE
Volgens de Village Voice is pianist Russ Lossing
“a gripping improviser, pulling ideas out of the air”.
Lossing wijdt zijn nieuwe cd aan een aantal
nieuwe, eigen composities die hij samenvoegt tot
een indrukwekkende suite. Russ Lossing (piano),
Mark Helias (bas), Eric Mcpherson (drums).

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31898• bc: 716043189823 • EUR 11,90

JASMIN TABATABAI & DAVID KLEIN QUINTETT: JAGD AUF REHE
De Duits-Iraanse Jasmin Tabatabai is niet alleen
een bekende actrice in Duitsland, ze is ook een
uitstekende (jazz)zangeres. Op haar nieuwste
cd brengt ze zowel Schubert (‘Ständchen’) als
nieuwe versies van ‘River Man’ (Nick Drake) en
‘Why’ (Annie Lennox), zelfs een Beatles-cover
ontbreekt niet. Het nummer waarnaar de cd
genoemd is, is het Iraanse lied ‘Shekare Ahoo’

(De jacht op reeën).
label: Galileo • file under: jazz
cd: JADAVI 2 • bc: 4250095883446 • EUR 11,40

VINYL
__________ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO AFRICAN BEATS

Deze Rough Guide laat horen hoe ritme
de bepalende eigenschap is van Afrikaanse
muziek. Oude, maar levende muzikale
tradities uit Lesotho, Zuid-Soedan en Niger,
gespeeld op een scala aan percussie-
instrumenten. Van de bekende djembé
tot obscure logdrums en xylofoons, van de
altijd populaire benga-beat van Kenge
Kenge tot de junk-funk van Sotho Sounds,
dit is een uitstekende verzameling trance-
opwekkende grooves.

label: World Music Network • file under: Afrika
lp: RGNETLP 1393 • bc: 0605633139341 • EUR 11,40

_________ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO SPIRITUAL INDIA
India is niet alleen muzikaal gezien erg rijk, het is
ook een spiritueel land. Dit aspect staat centraal
op deze nieuwe Rough Guide, met acht fraaie
tracks. Met o.a. Debashish Bhattacharya (slide-
gitaar), Jyotsna Srikanth (violist) en zangeres
Anandi Bhattacharya.

label: World Music Network • file under: India
lp: RGNETLP 1394 • bc: 0605633139440 • EUR 11,40
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JOHANNE FLOTTORP: JOHANNE FLOTTORP

Noorse bespeelster van de traditionele achtsnarige
Hardangerviool, met melodieën uit de regio’s
Setesdal en Telemark. Solo-album vol energiek en
krachtig spel. Eerder op cd verschenen.

label: Ta:lik • file under: folk/Noorwegen
lp: TALP 193 • bc: 7090010522091 • EUR 14,90

______ MORGONRODE: DU MILDE VERDEN
Morgonrode is een Noorse folkband met diverse
violen, cello, contrabas en andere traditionele
instrumenten. Traditionele folk wordt afgewisseld
met improvisaties. Laat je niet afschrikken door de
openingstrack!

label: Ta:lik • file under: folk/Noorwegen
cd: TALP 220 • bc: 7090010522411 • EUR 13,40

pers
Wu Fei & Abigail Washburn - Wu Fei & Abigail Washburn (SFWCD
40236)
• “Warm, energiek, vrolijk, melancholiek, spannend, en
vreemd genoeg lijkt het wel alsof ze het voor elkaar gekregen
hebben hun gezamenlijke wortels naar boven te krijgen. Een
verbijsterend goed album.” (Moorsmagazine.com)

Pharis & Jason Romero - Bet On Love (LULACD 2006)
• “few people can really steep themselves so much in their
art, and it makes Pharis and Jason Romero’s accomplishments
on this album all the more impressive.” (Nodepression.com)

• “While Bet On Love maintains that sense of sobriety and
solitude, it also speaks to the need for a calm constitution in
the face of disruption and distraction. In that sense, Bet On
Love is well worth any wager.” (americansongwriter.com)

Vusa Mkhaya - Umanyantyatha. Songs From The Soul Of
Zimbabwe (EUCD 2908)
• “Met de a capella groep Insingizi raakte hij vanuit Zimbabwe
in Wenen terecht, waar jazz, blues en klassiek om de hoek
lagen (ze werkten onder meer samen met Hans Theessink).
Het mooie van Vusa Mkhaya is dat hij zowel jazz, blues als
klassiek subtiel een plek weet te geven in zijn liedjes, terwijl
het tegelijk zonder meer Zimbabwe is dat je blijft horen. Een
fenomenaal mooi plaatje.” (Moorsmagazine.com)


