
• 1 •

  
M

U
S

IC
 &

 W
O

R
D

S
 R

E
L

E
A

S
E

•
IN

F
O
 N

R
. 

1
6

 •
7

 A
U

G
U

S
T

U
S
 2

0
2

0
 -

 W
W

W
.M

U
S

IC
W

O
R

D
S
.N

L
NR. 16 • 7 AUGUSTUS 2020

FOLK * WORLD
___________ JOHN SANTOS SEXTET: ART OF THE DESCARGA

Gedurende tientallen jaren van optreden,
arrangeren, produceren en lesgeven heeft
John Santos (percussionist, bandleider,
arrangeur en producer) eraan gewerkt om
van het San Francisco Bay-gebied een
latinjazz-bolwerk te maken. Zoals de titel
al doet vermoeden staat op Art of the
Descarga de ‘descarga’ centraal,
geïmproviseerde jamsessies op basis van
variaties op Cubaanse thema’s. Het John
Santos Sextet en talloze gasten

presenteren deze spectaculaire en swingende ontmoeting van
schoonheid, design en eeuwenoude creativiteit.
label: Smithsonian Folkways • file under: latin(jazz)
cd: SFWCD 40589 • bc: 093074058923 • EUR 9,90

________________ ELEONORA BORDONARO: MOVITI FERMA
Moviti Ferma is een bijzondere cd. Het theatrale
aspect van het Siciliaans dialect krijgt een
ritmische begeleiding van mondharp en drums.
De stem van Eleonora Bordonaro brengt alles
samen in een mooi eerbetoon aan dit eiland,
waar creativiteit hoogtij viert.

label: Finisterre • file under: Sicilië
cd: FTCD 82 • bc: 8018550060926 • EUR 11,40

_____________________ DORANTES: LA RODA DEL VIENTO
In 1519 vertrok Magelhaen vanuit Sevilla op een
vrijwel onmogelijk geachte zeiltocht rond de
wereld. Van de vijf schepen die vertrokken kwam
er slechts één terug. Flamencopianist Dorantes,
die elementen van jazz, klassieke muziek en
flamenco tot een geheel eigen stijl vermengt,
wijdt zijn nieuwe cd aan deze bijzondere reis met
stukken geschreven voor piano, orkest en flamenco-

koor.
label: FS • file under: Spanje/flamenco
cd: FS 120 • bc: 8436579048440 • EUR 11,40

_______________ HONNDALSMUSIKKEN: HONNDALSBRURA
Honndalsmusikken is een projectmatige folkgroep
uit Noorwegen, die traditionele melodieën uit
Hornindal en omgeving speelt.

label: Laerdal • file under: Noorwegen
cd: LMP 319 • bc: 7041880998349 • EUR 10,90

________________________________ FIANDOLA: CORDAME
De folkgroep Fiandola komt uit Santiago de
Compostela en bestaat al sinds 1996. De band
speelt traditionele Spaanse folkmuziek, maar is
niet bang voor een scheutje jazz of andere
eigentijdse invloeden.

label: Inquedanzas Sonoras • file under: Spanje
cd: IDS 223 • bc: 8436564939319 • EUR 11,40

__________________ TREN SEEGER: EL PODER DE LA CANCO
Tren Seeger is de naam van een Catalaanse
‘supergroep’, bestaande uit Arturo Gaya, Sergi
Trenzano, Cati Plana en Kike Pellicer. Bijgestaan
door andere regionale grootheden zingen ze
Catalaanse versies van Pete Seeger’s bekendste
songs. Ook op vinyl leverbaar.

label: Discmedi • file under: Catalonië
cd: DM 536402 • bc: 8424295053640 • EUR 10,90

ANTONIO TORRES ‘EL CHATO’: UN VIAJE A LOS RECUERDOS
Gitarist Antonio Torres stamt uit een Andalusische
familie met een lange flamencotraditie. Hij ziet
flamenco als een ‘overgangsperiode’, hetgeen
ook blijkt uit zijn nieuwe cd. Hij speelt cantes van
zigeunerbruiloften, Cubaanse rumba en
Asturische sones.

label: La Voz Del Flamenco • file under: flamenco
cd: LVF 1108 • bc: 8424295369345 • EUR 10,90

BLUES
_________________ OLIVE BROWN: EMPRESS OF THE BLUES

Empress of the Blues is samengesteld uit drie lp’s
die in de vroege jaren ‘70 zijn opgenomen. Olive
Brown, afkomstig uit St. Louis en bekend als zowel
jazz- als blueszangeres, werd ook wel de ‘New
Empress of the Blues’ genoemd. Op deze opnames
is ze te horen met haar quintet, bestaande uit
pianist Mike Montgomery, trompettist John Trudell,
klarinettist Ted Buckner, bassist Bill Bolle en

drummer J.C. Heard. Ze was een klassieke bluesdiva met een sterk
gevoelvoor jazz-swing.
label: Audiophile • file under: blues/jazz
cd: ACD 362 • bc: 0762247236221 • EUR 9,90

COUNTRY
_____________________GOLDEN SHOALS: GOLDEN SHOALS

Het duo Amy Alvey en Mark Kilianski bracht eerder
drie platen uit onder de naam ‘Hoot and Holler’,
maar hebben nu voor een nieuwe naam en een iets
andere aanpak gekozen. Het titelloze debuut
bevat 12 eigen songs met invloeden uit country,
Americana en indie. De inzet van o.a. drums, bas,
elektrische gitaar en orgel geeft het duo de kans
vrijelijk grenzen te overschrijden en toch te laten

horen dat ze verknocht zijn aan old-time en bluegrass.
label: Trade Root • file under: country
cd: GSMCD 20 • bc: 0888295977401 • EUR 9,90

POP
_____________________ BAALDO: EL CHICO DE LA DOBLE A

Baaldo is op sociale media bekend van de populaire
Mallorcaanse reggaeton ‘Vull ballar amb tu’ (‘Ik
wil met je dansen’) met de Malaga-artiest Warmi
. El chico de la doble A is de  debuutcd van deze
audiovisuele artiest uit Mallorca. Een gevarieerd
album, met de elektronische of danspop van ‘Boys
Act Like This’ tot het urban ‘Embarca’.

label: Discmedi • file under: pop/electronica
cd: BL 74802 • bc: 8424295117489 • EUR 8,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

NEREA BASSART TRIO: SOROLL
Nerea Bassart is een jonge singer-songwriter en
gitariste uit Catalonië. Haar nieuwste project, het
“Nerea Bassart Trio”, is een funk- en soulproject,
met teksten in het Catalaans en enkele in het
Engels . Samen met Xavi Pomar (bas) en Pau Josa
(gitaar) presenteert ze elf nieuwe, eigen songs.

label: Discmedi • file under: funk/soul
cd: DM 535602 • bc: 8424295053565 • EUR 10,90

KLASSIEK
____________ THOMAS MEADOWCROFT: SPEAK PERCUSSION

De Australische componist Thomas
Meadowcroft groeide op in een tijd waarin
Australiërs dachten dat zij een enorme
afstand hadden tot hun culturele wortels,
of het nu ging om de hoge cultuur van
Europa of de populaire cultuur van de VS.
Meadowcroft heeft dit gevoel tot de focus
van zijn werk gemaakt. Door het gebruik
van bijvoorbeeld elektrische orgels,
drummachines, plastic blokfluiten en roept
hij een gevoel van vervreemding op. Speak

Percussion heeft het geluid van de 21e eeuwse Australische
slagwerkmuziek opnieuw gedefinieerd!
label: Mode Records • file under: klassiek
cd: MODCD 319 • bc: 0764593031925 • EUR 10,90

__________________ THERESA WONG & KYLE BRUCKMANN:
CHRIS BROWN: SOME CENTER

De composities ‘Some Centre’ (2019) en ‘First
Light’ (2016) van de Amerikaanse componist Chris
Brown worden hier uitgevoerd door het
Chromelodia Project, met grote helderheid en
subtiele schakeringen. Voor de liedcyclus ‘Some
Centre’ koos Brown gedichten van Emily Dickinson

als zijn structurele leidraad, ‘First Light’ bestaat uit gedichten van
Jackson Mac Low. Brown maakt voor zijn zettingen gebruik van het 43-
toonssysteem dat Harry Partch (1901 - 1974) bedacht heeft. Het
Chromelodia Project bestaat uit Chris Brown zelf op keyboard, Theresa
Wong (cello, zang) en Kyle Bruckmann (hobo).
label: New World Records • file under: klassiek
cd: 80822 • bc: 093228082224 • EUR 10,40

JAZZ
_______________________________ COM TRIO: COMIENZO

Trevor Coleman is een van oorsprong Nieuw-
Zeelandse componist, toetsenist en trompettist
met uitgebreide ervaring als jazzmuzikant.
Daarnaast componeerde hij muziek voor
documentaires (met drie Emmy Awards
nominaties) en deed hij onderzoek naar muzikale
compositie en improvisatie. Zijn nieuwe trio bestaat
uit Trevor Coleman (piano en trompet), Javier Ortí

(sax) en Nacho Megina (drums), op de cd staat uitsluitend eigen werk.
label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 1121929 • bc: 8435383667465 • EUR 10,90

_____________________ LOUIS STEWART: LIVE IN LONDON
De carrière van jazzgitarist Louis Stewart is
gebaseerd op een virtuoze techniek en een
prachtige toon. Hij speelde 3 jaar in het orkest van
Benny Goodman en trad halverwege de 70’er
jaren toe tot het trio van pianist George Shearing
met contrabassist Niels-Henning Ørsted Pedersen.
Op deze cd horen we hem live, opgenomen in 1997
in de Pizza Express Jazz Club in Soho (Londen).

Heruitgave.
label: Blau Records • file under: jazz
cd: EBLR 19 • bc: 8424295361745 • EUR 11,40

LOUIS ARMSTRONG: THE PARAMOUNT RECORDINGS 1923-1925
Een periode uit de carrière van Louis Armstrong
die vaak over het hoofd gezien wordt is de tijd
nadat hij wegging bij King Oliver en hij tijdelijk in
New York verbleef, in het Fletcher Henderson
Orchestra. Dit interval van eind september 1924
tot begin november 1925 was een periode van
groei voor Armstrong. Hij nam toen 27 tracks op
voor het Paramount label, inclusief enkele alternate

tracks. Deze zijn hier voor het eerst als een groep samengebracht.
label: Black Swan • file under: jazz
cd: BSCD 43 • bc: 0762247304326 • EUR 9,90

RONNY WHYTE: WHYTE WITCHCRAFT. SONGS OF CY COLEMAN
Cy Coleman bezocht regelmatig de concerten van
Ronny Whyte en was altijd zeer te spreken over
diens arrangementen. Whyte selecteerde een
aantal klassiekers die Coleman samen met Carolyn
Leigh voor de nachtclubs schreef.

label: Audiophile • file under: jazz
cd: ACD 363 • bc: 0762247236320 • EUR 9,90

VINYL
__________________________ 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. 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!
Eerder uitgekomen op cd.
label: Free Dirt Records • file under: bluegrass/folk
lp: DIRTLP 97 • bc: 877746009716 • EUR 12,90

__________________ TREN SEEGER: EL PODER DE LA CANCO
Tren Seeger is de naam van een Catalaanse
‘supergroep’, bestaande uit Arturo Gaya, Sergi
Trenzano, Cati Plana en Kike Pellicer. Bijgestaan
door andere regionale grootheden zingen ze
Catalaanse versies van Pete Seeger’s bekendste
songs. Ook op vinyl leverbaar.

label: Discmedi • file under: Catalonië
cd: DM 536401 • bc: 8424295369420 • EUR 19,90

DVD
___________ ALBERTO LOMBARDI: THE MUSIC OF MOTOWN

FOR THE FINGERSTYLE GUITARIST

Op deze dubbel-dvd heeft gitarist Alberto Lombardi vier
grote hits van Motown bewerkt voor gitaar: ‘You Can t
Hurry Love’, ‘How Sweet it is (To Be Loved by You), ‘My
Girl’ en ‘I Heard it Through the Grapevine’. Inclusief
gedetailleerde tablatuur als pdf.

label: Guitar Workshop • file under: pop
2dvd: GW 1062 • bc: 796279114363 • EUR 19,90
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ALBERTO LOMBARDI: HOT LICKS. EXERCISES AND CREATIVE TIPS

FOR THE ELECTRIC GUITARIST

Na zijn ‘Hot Licks for the Acoustic Guitarist’ (GW 1064)
richt Alberto Lombardi zich nu op de elektrische gitaar,
zijn hoofdinstrument. Het doel van zijn lessen is, naast
het sterker maken va je handen, patronen en ideeën aan
te reiken zodat je zelf verder kunt experimenteren.

label: Guitar Workshop • file under: gitaar
dvd: GW 1066 • bc: 796279114387 • EUR 15,40

pers
Black Umfolosi - Washabalal’ Umhlaba - Earth Song (EUCD 2913)
• “Die samenzang, de lichte melancholie, de subtiele ritmische
accenten, het is allemaal precies goed. Een absolute aanrader!”
(Moorsmagazine.com)

Trio Tekke - Strovilos (TUGCD 1126)
• “Hoezeer ik ook van klassieke rembetika houd, ik ben altijd
blij met een nieuw album van het Londense Trio Tekke, een
gezelschap van uitgeweken Grieken die een moderne twist
aan deze oerstijl geven. Op Strovilos, hun vierde album, klinkt
het trio vooruitstrevender dan ooit en is rembetika geschikt
gemaakt voor een hedendaags rockpubliek.” (Heaven, cd van
de week)

Wu Fei & Abigail Washburn – Wu Fei & Abigail Washburn (SFWCD
/ SFWLP 40236)
• “De Amerikaanse folkzangeres en banjospeelster Abigail
Washburn had al langer iets met China. Ze werkte ook al
eerder samen met de van oorsprong Chinese guzheng-speelster
en zangeres Wu Fei. Het is dus niet verrassend dat ze de
handen ineen hebben geslagen voor een duoalbum, waarop ze
Amerikaanse en Chinese folkliederen met elkaar verweven.
Het eindresultaat verbluft wel.” (Heaven, cd van de week)

OREADE
MEDWYN GOODALL: BALI 2

De langverwachte opvolger van het succesvolle
Bali- album. Zachte etnische fluiten, gong en het
geluid van de branding dompelen je onder in een
heilige tempel sfeer. Geschikt voor meditatie en
ontspanning.

label: Medwyn Goodall Music • file under: world
cd: MGCD 483 • bc: 5060085154642 • EUR 11,10


