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NR. 15 • 24 JULI 2020

FOLK * WORLD
GUO GAN, ZUMANA TERETA & RICHARD BOURREAU: SABA SOUNDS

‘Saba’ betekent ‘nummer drie’ in Bamana,
een van de vele Malinese talen. De drie
violen op Saba Sounds combineren de
klanken van hun respectievelijke culturen
en landen: Frankrijk, China en Mali. Het is
een project dat op een Frans festival werd
geboren en gekoesterd door Richard
Bourreau en Guo Gan. De realisatie was
in Mali met de toevoeging van Zumana
Tereta’s sockou en zang.

label: Felmay • file under: world
cd: FY 8269 • bc: 885016826925 • EUR 10,90

___________________________________ MOTUS LAEVUS: Y
Motus Laevus gebruikt oude en moderne
instrumenten, zowel akoestisch als elektrisch;
originele composities en traditionele stukken.
Dit alles word ingezet in een smeltkroes waar de
wereldmuziek dicht bij de hedendaagse jazz
staat en Sloveense liederen zich bijvoorbeeld
vermengen met Noord-Afrikaanse en
Oriëntaalse dans.

label: Felmay • file under: world
cd: FY 8270 • bc: 885016827021 • EUR 10,90

__________________ DIRK POWELL: WHEN I WAIT FOR YOU
Dirk Powell (viool, banjo) komt uit Louisiana en
wordt gezien als een expert op het gebied van
Appalachian fiddle . Hij was lange tijd lid van de
cajunband Balfa Toujours en de Transatlantic
Sessions Band. When I Wait For You is zijn eerste
nieuwe album sinds zes jaar en het wachten
waard. De meeste songs zijn door Powell
geschreven, voor de uitvoering deed hij een beroep

op een groot aantal vrienden, waaronder Rhiannon Giddens, Sara
Watkins, John McCusker en Michael McGoldrick. Een perfecte mix van
oud en nieuw, fris en bekend.
label: Vertical Records • file under: Amerika
cd: VERTCD 119 • bc: 5055014600987 • EUR 9,90

_____________ BLACK UMFOLOSI: WASHABALAL’ UMHLABA
Black Umfolosi brengt nieuwe a-
capellasongs, die de aarde en haar volk,
het geloof en het dagelijks leven vieren,
zaken die we anders als vanzelfsprekend
zouden beschouwen. Black Umfolosi
worden gezien als Zimbabwe’s
ambassadeurs. Met hun traditionele
Imbube-zang beschrijven ze de
schoonheid van de natuur en het leven op
aarde.

label: ARC Music • file under: Zimbabwe
cd: EUCD 2913 • bc: 5019396291324 • EUR 8,90

_________________________ VARIOUS: CARIBBEAN MOODS
De smeltkroes van culturen op de eilanden en in
de kustgebieden rond de Caraïbische Zee hebben
deze regio muzikaal gezien tot een van de
vruchtbaarste ter wereld gemaakt. Elk eiland en
elk stuk van de kustlijn heeft ten minste één
kenmerkende muziekstijl (en vaak meer), allemaal
met een onweerstaanbaar, dansvriendelijk ritme.
Begraaf je voeten in het zand en luister naar deze

zonnige liedjes.
label: ARC Music • file under: Caraïben
cd: EUCD 2916 • bc: 5019396291621 • EUR 3,40

_______ INSTITUTO EL CIMARRON: MUSIC FROM ARGENTINA.
TANGOS & FOLK MUSIC

Een folky benadering van traditionele muziek die
rechtstreeks uit het Argentijnse liedboek komt.
Instituto El Cimarrón vlecht roots uit het dorp en
stadse ritmes in elkaar met melodieën uit de
pampa’s en tango’s uit Buenos Aires . “A lot of
musical ability” (All Music Guide).

label: ARC Music • file under: Argentinië
cd: EUCD 2917 • bc: 5019396291720 • EUR 7,40

________ MARIACHI IMPERIAL AZTECA: EN DIRECTO MADRID
El Mariachi Imperial Azteca, opgericht in 2005 in
Mexico, brengt een nieuw album uit. Het is een
live-dubbel-cd plus dvd, opgenomen in Madrid. Dit
concert was het hoogtepunt van een kleine tour
door Europa en de band heeft het hoorbaar naar
zijn zin.

label: Rosevil • file under: Mexico
2cd+dvd: ROSRSV 44000 • bc: 8424295366122 • EUR 15,40

POP & ROCK
________________ ALEX TORIO: L’HOME DE L’ANY (PASSAT)

De uit Barcelona afkomstige singer-songwriter
Àlex Torío brengt zijn nieuwe cd uit in het Catalaans.
L’home de l’any (passat) (“The Man of the year
(past)) bevat 14 nieuwe songs met als thema het
succes en de teleurstelling over dromen die
uitkomen. Zijn songs zijn vaak geïnspireerd door
literatuur en film, die door Torío’s wat rauwe stem
een bijzondere sfeer krijgen.

label: Discmedi • file under: pop/rock
cd: DM 536102 • bc: 8424295053619 • EUR 10,90

______________________ INDIO: EL DESIERTO (CAPITULA 1)
Indio is een eenmansproject van Juan Fernández.
El Desierto (“The Desert”) wordt gekenmerkt door
krachtig gitaarspel, authentieke rock van Spaanse
bodem met een duidelijke relatie met de 70-jaren
rock uit het zuiden van de VS.

label: The Borderline Music • file under: rock
cd: TBM 203 • bc: 8424295368768 • EUR 10,90

KLEZMER
__________________________ KLEZMER-ISH: DUSTY ROAD

Klezmer-ish bestaat uit vier muzikanten
met een klassieke achtergrond die elkaar
ontmoet hebben toen ze bij het Royal
Liverpool Philharmonic Orchestra
speelden. Op Dusty Road bevrijdt het
kwartet zich van de ‘ketenen’ van het
hiërarchische orkest en gaat het op zoek
naar de muziek van verschillende
immigranten. Klezmer, tango, gypsyjazz
en meer krijgen een plekje op deze
opwindende en spannende cd.

label: Riverboat • file under: klezmer
cd: TUGCD 1125 • bc: 0605633012521 • EUR 9,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

JAZZ
JOAN CHAMORRO & NEW QUARTET & SCOTT HAMILTON: LIVE

Alba Armengou, Carla Motis en Èlia Bastida
zijn opgegroeid in de jazz in het kader van
het Sant Andreu Jazz Band project. Joan
Chamorro besloot hen samen op een
podium te brengen, vanwege de mooie
combinatie van hun stemmen en hun
instrumenten (resp. trompet/sax, gitaar
en viool). Dat tenorsaxofonist Scott
Hamilton in deze opname meespeelde
was voor hen een droom! Live opgenomen
in november 2019 in het kader van het

Barcelona Jazz Festival.
label: Jazz to Jazz • file under: jazz
cd: JJ 20023 • bc: 8437014576184 • EUR 11,40

_______________ THE DIXIELAB: HEAR ME TALKING TO YOU
Het DixieLab bestaat uit vijf muzikanten
die als doel hebben het spelen, delen
en genieten van de oudste
jazzklassiekers die in het begin van de
vorige eeuw in New Orleans zijn
ontstaan: Dixieland. De groepsleden
hebben al in diverse andere bands
ervaring op gedaan met deze stijl. Hun
filosofie is dat het leven veel beter (en
leuker) is dankzij deze swing. En dat
hoor je aan de opnames!

label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 5201819 • bc: 8435383648525 • EUR 10,90

____________________ FEDERICO MARCHESANO: ATALANTE
Atalante is het nieuwe muzikale project van de
Italiaanse contrabassist Federico Marchesano.
De naam is een eerbetoon aan de gelijknamige,
surreële film van Jean Vigo over een woonboot die
langs de Franse rivieren vaart. De composities zijn
geïnspireerd op dit beeld. Ze zweven tussen
minimalisme, psychedelica en jazz. Ze tekenen
desolate en intieme soundscapes. Louis Sclavis

([bas]klarinet), Enrico Degani (klassieke gitaar), Mattia Barbieri (drums),
Federico Marchesano (contrabas).
label: Felmay • file under: jazz
cd: FY 7065 • bc: 885016706524 • EUR 10,90

____ EMANUELE PARRINI QUINTET FEAT. TAYLOR HO BYNUM:
DIGGING REFLECTIONS ON JAZZ AND BLUES

Emanuele Parrini is een belangrijke referentie
geworden op het gebied van
(jazz)vioolimprovisatie. Hij speelde in
uiteenlopende groepen en met vele grote namen.
Digging Reflections on Jazz and Blues is de synthese
van een introspectief en een studie, gewijd aan de

Amerikaanse schrijver en dichter Amiri Baraka.
label: Felmay • file under: jazz
cd: FY 7064 • bc: 885016706425 • EUR 10,90

____________SANT ANDREU JAZZ BAND: JAZZING 9 VOL. 3
De Sant Andreu Jazz Band viert zijn 13e verjaardag.
Ondertussen hebben al 60 jonge muzikanten deel
uitgemaakt van deze band, momenteel zijn er 24
bandleden.

label: Temps Records • file under: jazz
cd: TCR 1803 • bc: 8436021027894 • EUR 11,40

VINYL
______________________________ TRIO TEKKE: STROVILOS

Dit is zonder twijfel hun meest ambitieuze album
tot nu toe. Op Strovilos gaat Trio Tekke verder met
het opnieuw uitvinden van Griekse rembetika (ook
wel ‘Griekse blues’ genoemd) op hun eigen, unieke
pionierswijze. De cd bevat tien nieuwe eigen
composities die het geluidspalet van de band nog
verder uitbreiden dan op hun voorgaande albums.
Met de hulp van drummer Dave De Rose (Moloko,

Mulatu Astatke, Rokia Traore) en andere gastmuzikanten onder wie
rembetika-gitarist Dimitris Mystakidis worden de composities op een
heel nieuw niveau getild. Een bijzondere release! Eerder al op cd
verschenen
label: Riverboat Records • file under: rembetika
lp: TUGLP 1126 • bc: 605633012644 • EUR 11,40

_____________________________ SABOR DE GRACIA: 25 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, dit is de lp-versie. 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
lp: DM 536001 • bc: 8424295053602 • EUR 16,40

nieuw label
We zijn blij dat we weer een nieuw label kunnen toevoegen aan
onze catalogus, namelijk Naxos World. Bijna 50 mooie titels met
muziek uit alle uithoeken van de wereld zijn nu op voorraad.
Je vindt de catalogus als excel op http://www.mwpromo.nl/
mailings/detailhandel/

vinyl
Een complete vinyllijst per juli 2020 is ook te vinden op
dezelfde pagina: http://www.mwpromo.nl/mailings/
detailhandel/

marketing
Gaizca Project van Ialma, Inaka Plaza e.a. (Home Records
4446215) heeft maar liefst twee prijzen gekregen: de “Coup de
Coeur 2020 - Académie Charles Cros” (Frankrijk) en “Best World
Music album 2019" van het Indie Acoustic Project (USA).

pers
Doc Watson & Gaither Carlton - Doc Watson & Gaither Carlton
(SFWCD 40235)
• “Bedrieglijk simpel en traditioneel, maar ondertussen wel
steeds precies goed, en prachtig melancholiek. Een parel van
een album, en petje af voor degene die de opnames heeft
afgestoft en op cd heeft uitgebracht.” (Moorsmagazine.com)

Klezmer-ish - Dusty Road (TUGCD 1125)
• “Goede band-naam, Klezmer-ish, want het geeft precies aan
wat voor muziek deze band speelt – de basis ligt bij de klezmer,
maar ze maken de nodige uitstapjes, bijvoorbeeld naar de
tango van Carlos Gardel (Volver) en Astor Piazzolla (Kicho), en
dat klinkt al net zo gepassioneerd en melancholiek als de
klezmer die ze spelen.” (Moorsmagazine.com)

Linsey Alexander - Live at Rosa’s (DE 862)
• “Het doet verlangen naar een bezoek aan de Windy City.”
(Jazzism)


