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FOLK * WORLD
_________________ DREAMERS’ CIRCUS: BLUE WHITE GOLD

De leden van Dreamers’ Circus hebben
allen een verschillende achtergrond
maar delen hun liefde voor traditionele
muziek. Rune Tonsgaard Sorensen
(viool) groeide op met folk en speelt in
een Deens kamermuziekensemble;
Nikolaj Busk (piano en accordeon) komt
uit de jazz en Ale Carr (cister) komt uit
een familie van bekende traditionele
muzikanten. Hun tweede cd voor Vertical
is opnieuw een subtiel album, waarbij

je je verbeelding de vrije loop kunt geven.
label: Vertical Records • file under: Scandinavië
cd: VERTCD 122 • bc: 5055014600031 • EUR 9,90

____________________ RORY BUTLER: WINDOW SHOPPING
Rory Butler is letterlijk opgegroeid met muziek in
de kelder, daar was de opnamestudio van zijn
vader. Het is dan ook niet verwonderlijk dat muziek
Rory’s wereld werd. Invloeden van Jackson Browne,
Nick Drake en The Waterboys. Het album is
opgenomen in Konk Studios, grotendeels live, met
Matt Ingram op drums, Nick Pini en Tom Mason op
contrabas.

label: Vertical Records • file under: folk/singer-songwriter
cd: VERTCD 118 • bc: 5055014600956 • EUR 9,90

___________________________ KAJSA BALTO: BUOT EALLA
Kajsa Balto is een solide songwriter
met flair voor zowel pakkende deuntjes
als betekenisvolle content. De muziek
heeft wortels in de traditionele muziek
van de Sami, maar is verre van
traditionele joik. Hier mengen stijlen
en elementen zich, en het resultaat is
pakkende folk-pop die een breed publiek
raakt.

label: DAT • file under: Sami/Noorwegen
cd: DATCD 84 • bc: 7041885008425 • EUR 10,90

_____________________________ OLAV HAUGEN: MITT LIV
Olav Haugen (1926) was een geliefde en bekende
volksdanser uit Telemark, maar leverde ook
belangrijke bijdragen aan de regionale
zangtraditie. Op deze cd staan archiefopnames uit
de jaren ‘80, zowel studio- als live-opnames waarbij
de verschillende aspecten van deze muzikant naar
voren komen.

label: Buen • file under: Noorwegen
cd: BKCD 28 • bc: 7041887600283 • EUR 10,90

__________________ HALLDOR MELAND: HALLDOR MELAND
Halldor Meland (1884–1972) was een
legendarische Noorse (hardanger)violist. Op deze
cd staan de vroegste opnames die hij gemaakt
heeft en die zich in de Hardanger Folk Music
Collection bevinden. De opnames stammen uit
1911-1915 en zijn uiteraard geremastered. label:

Ta:lik Records • file under: Noorwegen
cd: TACD 188 • bc: 7090010522428 • EUR 10,90

KLEZMER
_____________________________ KOZMA ORKESTAR: GRA

Het Kozma Orkestra bestaat uit zeven
muzikanten die hun liefde voor klezmer-
, balkan en romamuziek al jaren op straat
en de Duitse podia brengen. Gra (spel)
richt zich met name op de dansmuziek van
vergeten ‘gyspy-queens’ uit de Balkan en
romagemeenschappen. Daar komen nog
composities bij van frontvrouw Ramona
Kozma, die wortels in Polen heeft.
Temperamentvolle, aanstekelijke cd!

label: Galileo • file under: klezmer
cd: GMV 98 • bc: 4250095883514 • EUR 11,40

O.S.T.
_______________________ MARCUS PAUS: MORTAL (O.S.T)

‘Mortal’ is de nieuwe film van regisseur
André Øvredal (ook bekend van ‘Troll
Hunter’). Het verhaal biedt een prachtige
mix van Noorse mythologie, superhelden
en Hollywood-factor. Marcus Paus maakte
voor zijn muziek gebruik van eigentijdse,
elektronische en traditionele elementen.
De film en de muziek vormen een reis door
de werkelijkheid en de mythologie. Met
o.a. het Stavanger Symphony Orchestra
en het Budapest Film Orchestra .

label: MTG Music • file under: filmmuziek
cd: MTGCD 20295 • bc: 7056792123826 • EUR 11,40

JAZZ
____________________________ FLIP PHILLIPS: FLIPENSTEIN

Een cd-heruitgave van dit album uit 1981. Flip
Phillips was een Amerikaanse jazztenorsaxofonist
en klarinettist. Hij is het best bekend om zijn werk
met Norman Granz’s Jazz tijdens de
Philharmonische concerten van 1946 tot 1957.
Phillips trad op in verschillende genres, waaronder
mainstream jazz, swing en jump blues. “The music
is mostly hard-driving, high-quality mainstream

jazz. (...) highly enjoyable album” . (All Music Guide, 4 sterren)
label: Progressive • file under: jazz
cd: PCD 7063 • bc: 762247706328 • EUR 9,90

KLASSIEK
________ENSEMBLE REFLEXION K, AUDITIVVOKAL ENSEMBLE,

ENSEMBLE L’ART: GERALD ECKERT - ABSCENCE

De focus van de muziek van de Duitse componist
Gerald Eckert ligt meestal niet op een centrale
gebeurtenis, maar op wat er door deze gebeurtenis
is veroorzaakt. De vier composities op dit album
zijn nogal verschillend. Zo speelt in ‘Außen, von
tief innen’ de meerstemmigheid van basfluit en

contrabasklarinet een grote rol, in ‘Annäherung an Petrarca’ krijgt de
rijkdom aan klank en klankkleur uiteindelijk een extra facet door de
menselijke stem.
label: MODE • file under: klassiek
cd: MODCD 320 • bc: 0764593032021 • EUR 10,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

_________ LARRY POLANSKY: THESE ARE THE GENERATIONS
De composities op deze cd komen voort uit
verschillende generaties van Polansky’s muzikale
output: sommige zijn gecomponeerd in de jaren
‘80 van de vorige eeuw, andere zijn recent. Ook de
uitvoerders op de opname zijn van verschillende
generaties. De hier gepresenteerde werken tonen
aan dat de Amerikaanse componist een diepgaand
begrip heeft van de geschiedenis en de technieken

van de experimentele muziek in de Verenigde Staten.
label: New World Records • file under: klassiek
cd: 80819 • bc: 093228081920 • EUR 10,40

RE-RELEASE
___________________________ ALLEGRA LEVY: LONELY CITY

Allegra Levy heeft zich al gevestigd als zangeres/
componist/bandleider in de New Yorkse jazzscene
met haar zwoele, rijke klanken en haar originele
composities. Geassisteerd door de trompettist
John McNeil bij het opnemen en produceren,
maakt Allegra hier haar debuut, waarmee ze haar
enorme talent laat zien. “Discovering a fresh,
dynamic jazz voice is always a delight. When the

singer proves an equally gifted songwriter, the pleasure is squared.
Allegra Levy is one such double-barreled talent.” (Jazztimes.com)
Allegra Levy (zang), Adam Kolker (tenorsax), John Bailey (trompet),
Carmen Staaf (piano), Jorge Roeder (bas), Richie Barshay (drums,
percussie)
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 33118 • bc: 716043311828 • EUR 11,90

VINYL
______________ JOE BONNER QUARTET: THE LOST MELODY

Pianist Joe Bonner (1948 - 2014) werd geboren in
Rocky Mount, North Carolina waar Thelonious
Monk zo’n drie decennia eerder werd geboren. Die
had een sterke invloed op de jonge pianist. In de
jaren ’80 bracht Bonner veel tijd door in
Denemarken. Dit album uit Kopenhagen is een
studio-opname uit maart 1987 met een andere
Amerikaanse expatriate Bob Rockwell op tenor.

label: SteepleChase • file under: jazz
lp: SCS 1227 • bc: 0716043122714 • EUR 14,90

________________________________CECIL MCBEE: MUTIMA
De opname van bassist Cecil McBee voor het label
Strata East is een mijlpaal in de vroege creatieve
geïmproviseerde moderne muziek. McBee heeft
een duizelingwekkende techniek, rijke harmonische
ideeën en een onvermoeibare swing, maar het is
als componist dat hij zich onderscheidt van andere
muzikanten uit het midden van de jaren ’70.
Mutima (vertaald als ‘ongeziene krachten’) heeft

ongetwijfeld zijn statuur als belangrijke muzikant bevestigd.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 7417 • bc: 5060149623046 • EUR 21,90

_____________________ PHARAOH SANDERS: IZOPHO ZAM
Twee jaar na het overlijden van zijn mentor en
baas John Coltrane en vlak voor de ondertekening
van zijn eigen contract met Impulse, bracht
saxofonist Pharoah Sanders een album als leider
uit. Gasten zijn onder meer Sonny Sharrock, Lonnie
Liston Smith, Chief Bey, Cecil McBee, Sirone, Sonny
Fortune, Billy Hart en Howard Johnson. Izopho zam
is een opwindende, onmisbare jazzervaring.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 19733 • bc: 5060149623015 • EUR 21,90

pers
Ssewa Ssewa - Nva K’la. Grooves From Kampala, Uganda (EUCD
2907)
• “Opgewekte, energieke, levenslustige muziek waar ik de
zomer graag mee in ga.” (Moorsmagazine.com)


