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NR. 17 • 21 AUGUSTUS 2020

WORLD * FOLK
____________________________ LYLAC: I’M THE STRANGER

Na het succes van zijn album The Buffalo
Spirit, genomineerd voor de ‘D6bels Music
Awards’, ‘de Octaves de la musique’ en
zelfs geprezen door rockgoeroe Georges
Lang (RTL France), keert Lylac terug met
een vierde album, geïnspireerd door
enerzijds het platteland en anderzijds
ritmes geworteld in Brusselse keien.
Pierre Vervloesem (dEUS) combineert op
een perfecte manier de warmte van de
akoestische instrumenten en de

nauwkeurigheid van de geprogrammeerde klanken. Een zeer mooie
indie-folkreis.
label: Home Records • file under: folk
cd: 4446228 • bc: 5425015552286 • EUR 11,40

___________ JOONAS WIDENIUS TRIO: NEW NORDIC SAGAS
Op New Nordic Sagas gaan de Finse gitarist
Joonas Widenius en zijn twee muzikale begeleiders
Hannu Rantanen (bas) en Karo Sampela (drums)
op zoek naar landschappen, verhalen en mensen
uit het hoge noorden. Widenius kiest voor een
verrassende nieuwe aanpak: hij gebruikt de traditie
van de Spaanse flamencogitaar om zijn muzikale
roots in Scandinavië te herinterpreteren en een

nieuwe stijl te creëren. De bekende Finse jazzgitarist Teemu Viinikainen
is een hooggeplaatste gastmuzikant.
label: Rockadillo • file under: world
cd: ZENCD 2173 • bc: 6418691217326 • EUR 11,40

________________KULJIT BHAMRA: ESSENCE OF RAGA TALA
Dit is een unieke en meeslepende kijk op
de Indiase muziektraditie. Gepresenteerd
door producer / componist en tablaspeler
Kuljit Bhamra MBE (Bend it Like Beckham,
Bombay Dreams), worden negen Indiase
raga’s en geselecteerde tala’s gespeeld
op zowel traditionele als westerse
instrumenten.

label: ARC Music • file under: India
cd: EUCD 2920 • bc: 5019396292024 • EUR 8,90

__ VEGARD VARDAL & PATRICK ANDERSSON TIDMAN: 1700
Patrick Andersson en Vegard Vårdal spelen al
meer dan 20 jaar samen en hebben zich gevestigd
als een duo met een focus op een traditionele
speelstijl. Het repertoire op deze cd heeft een
oorsprong in een notitieboekje uit de 18e eeuw.

label: Ta:lik • file under: Noorwegen
cd: TACD 216 • bc: 7090010522459 • EUR 10,90

_______________________________ MODOU TOURÉ: TOUKI
Modou Touré is afkomstig uit Dakar (Senegal) en
speelt groovy ritmes, Afrobeat, pop-rock en funk.
Hij verraste eerder met The West African Blues
Project (EUCD 2873). Op deze cd laat hij scherp
gitaarspel horen in combinatie met drums, bas en
percussie. Touré heeft een sublieme, krachtige
stem die de muziek een eigentijds gevoel geeft.

label: ARC Music • file under: Senegal
cd: EUCD 2912 • bc: 5019396291225 • EUR 8,90

_____________________ SHAFQAT ALI KHAN: SUBLIME SUFI
De muziek van zanger Shafqat Ali Khan is stevig
geworteld in de Soefi-traditie. Hij mengt op kundige
wijze oud en nieuw, waarbij hij de spirituele,
traditionele klanken van India en Pakistan vermengt
met elektrische gitaren, synthesizers en saxofoons.
Een gepassioneerd album met sterke emoties,
van melancholie en wanhoop tot extase.

label: ARC Music • file under: India/ Pakistan
cd: EUCD 2924 • bc: 5019396292420 • EUR 7,40

_______________________________ JALEO: FLAMENCO LIVE
Een krachtige cocktail van explosief voetenwerk,
aangrijpende zang en virtuoos gitaarspel en
percussief handgeklap uit Zuid-Spanje door enkele
van de beste flamenco-artiesten. Dit album werd
live opgenomen in een flamencobar in het hart van
Andalusië.

label: ARC Music • file under: flamenco
cd: EUCD 2922 • bc: 5019396292222 • EUR 7,40

__________ DANIEL HIGIENICO: ESPERANDO A ROBIN HOOD
Daniel Higiénico is een veelzijdige Spaanse kunstenaar:
zanger, componist en auteur. Esperando a Robin Hood
(“Wachten op Robin Hood”) is zijn nieuwe folkproject.
Hij laat zich door allerlei bronnen inspireren, van het
Franse lied met verschillende Keltische thema’s, via
een middeleeuwse romance met Robin Hood als
hoofdpersoon tot een traditionele jota (Spaanse dans).
Binnenkort ook op vinyl.

label: Discmedi • file under: Spanje
cd: BL 74402 • bc: 8424295117441 • EUR 11,40

BLUES
___________________________ STARBLUES: HITZ GATIBUAK

De band StarBlues is een vaste waarde geworden
voor blues die in het Baskisch gezongen wordt. Dit
is hun tweede cd.

label: Gaztelupeko Hotsak • file under: blues/rock
cd: GH 295 • bc: 8436010369233 • EUR 11,40

POP / ROCK
___________________________ THE VOSSA REBELS: MORE!

Vier jaar na hun debuut komen The Vossa
Rebels met hun tweede album. Tien
gloednieuwe eigen nummers gemaakt
met energieke rock ‘n’ roll. More! breidt
het rockabilly / rock ‘n’ roll-genre uit met
sterke nieuwe songs.

label: Kvarts • file under: rockabilly
cd: KVARTS 43 • bc: 7041880999896 • EUR 10,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

JAZZ
____ MARTIN WIND, ACK VAN ROOYEN & PHILIP CATHERINE:

WHITE NOISE

Voor zijn nieuwe cd White Noise heeft
bassist Martin Wind twee jazz-ikonen
uitgenodigd. De Belg Philip Catherine
hoeft eigenlijk geen toelichting, aangezien
hij een van de beste gitaristen van Europa
is. De Nederlander Ack van Rooyen staat
bekend om zijn warme, zachte toon op
trompet en flügelhorn. Dit is het rustigste
album uit Wind’s discografie. “In een

wereld, waarin rust steeds meer een luxe wordt, wil ik een akoestische
tegenpool bieden, een klank-oase”, aldus Wind.
label: Laika Records • file under: jazz
cd: 3510382 • bc: 4011786203826 • EUR 11,40

_____________ MARTINA GEBHARDT: THE MOON AND YOU.
GOOD VIBES WITH GOOD FRIENDS VOL. II

Martina Gebhardt is niet alleen een zeer veelzijdige
zangeres, maar ook een uitstekende componist,
songschrijfster en producent. Dat bewijst ze
opnieuw met haar nieuwe cd The Moon and You,
haar tweede cd met een kwintet. Martina Gebhardt
(zang), Mike Segal (altsax), Franz Bauer (vibes),

Martin Lillich (bassello), Tilman Person (drums).
label: Laika Records • file under: jazz
cd: 3510385 • bc: 4011786203857 • EUR 11,40

__________ MICHAEL BAIRD & PINO BASILE: FERRARI SAFARI
Michael Baird speelt op zijn nieuwste cd samen
met de Zwitsers/Italiaanse Pino Basile. Baird
groeide op met Afrikaanse muziek, begon met
drums in een bluesrockband en ging verder met
latin, jazz en free impro. Pino is een tovenaar op
de tamburello, een klassiek geschoolde
percussionist, een jazzmuzikant en een
circusartiest. Zij spelen eigentijds en swingend,

duetten uit een onmogelijke safari vol avontuur.
Ook leverbaar op vinyl
label: SWP Records • file under: jazz
cd: SWP 64 • bc: 9789077068632 • EUR 11,40

_____________________________ DAVID REGUEIRO: AREAL
David Regueiro heeft zich gevestigd als een van
de meest erkende zigeunerjazzgitaristen. Met
zijn trio, waarin hij wordt begeleid door Iago
Reigosa (gitaar) en Juyma Estévez (contrabas),
speelt hij negen eigen composities in de stijl van
de jazz-manouche van Django Reinhardt.
Daarbij worden andere invloeden niet vergeten,
waaronder swing en be-bop. Het trio heeft groot

respect voor de traditie, maar is tegelijkertijd fris en vernieuwend.
label: Inquedanzas Sonoras • file under: jazz
cd: IDS 226 • bc: 8435383669537 • EUR 10,90

______________________________ SCOTT LEE: STREAMING
Scott Lee moest ooit beslissen of hij een pro-
tennisser of een pro-bassist zou worden. Het werd
bassist en hij verhuisde uiteindelijk eind jaren ’70
naar New York. Lee werkte samen met o.a. Chet
Baker en Lee Konitz. Hij gedijt in het componeren
en uitvoeren van muziek die de conventionele
grenzen overschrijdt. Ook op dit nieuwe album
geeft hij de kans om te genieten van wat hij “The

Game” noemt, een nieuwe en unieke manier om de horizon van de jazz
te verrijken en uit te breiden. Scott Lee (bas), Yago Vazquez (piano), Jeff
Hirschfield (drums).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31901 • bc: 716043190126 • EUR 11,90
Vusu Mkhaya - Umanyanyatha (EUCD 2908)

______________________ ALLEGRA LEVY: LOSE MY NUMBER
Zangeres Allegra Levy, winnares van “First-Place
Category” van “The Great American Song Contest
2019" leidt ditmaal een kwartet dat volledig uit
vrouwen bestaat. De teksten zijn van Levy, de
composities van legendarische trompettist/
arrangeur John McNeil die Allegra's mentor was
aan het New England Conservatory. Allegra Levy
(zang), Carmen Staaf (piano), Carmen Rothwell

(bas), Colleen Clark (drums)
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31900 • bc: 716043190027 • EUR 11,90

VINYL
__________ MICHAEL BAIRD & PINO BASILE: FERRARI SAFARI

Michael Baird speelt op zijn nieuwste cd samen
met de Zwitsers/Italiaanse Pino Basile. Baird
groeide op met Afrikaanse muziek, begon met
drums in een bluesrockband en ging verder met
latin, jazz en free impro. Pino is een tovenaar op
de tamburello, een klassiek geschoolde
percussionist, een jazzmuzikant en een
circusartiest. Zij spelen eigentijds en swingend,

duetten uit een onmogelijke safari vol avontuur.
Ook leverbaar op cd
label: SWP Records • file under: jazz
cd: SWP 65 • bc: 9789077068649 • EUR 12,90

_______________ BOB ROCKWELL QUARTET: ON THE NATCH
De bekroonde Amerikaanse saxofonist/
componist Bob Rockwell groeide op in
Minneapolis, Minnesota, toerde eind jaren '60 en
begin jaren '70 met diverse rock- en r&b-bands
door de VS. Daarna vestigde hij zich in New York
om zijn plaats in de jazz te zoeken. Sinds 1983
woont hij in Denemarken. Dit is zijn tweede
release met wijlen pianist Butch Lacy (1947-

2018), een andere Amerikaanse expatriate van zijn generatie,
opgenomen in 1987.
Bob Rockwell (tenor- & sopraansax) Butch Lacy (piano), Jesper Lundgaard
(bas), Jukkis Uotila (drums).
label: Steeple Chase • file under: jazz
lp: SCS 1229 • bc: 716043122912 • EUR 14,90
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nieuw label

Sinds afgelopen maand voeren wij het Zweedse label
Massproduktion. Ze voeren een eclectische mix van
Zweedse folk, pop en punk.

pers
Michael Baird & Pino Basile - Ferrari Safari (SWP 64)
• “Op het duo-album ‘Ferrari Safari’ horen we sterke muzikale
verhalen die het tweetal ontlokt aan een drumstel, allerhande
‘log drums’, duimpiano’s, djembés, bongo’s en zelfgemaakte
instrumenten. Het is hen er duidelijk niet om te doen om
makkelijk te imponeren met vingervlugheid of andere
oppervlakkige virtuositeit. Ze leggen diepzinnige, Afrikaans
aandoende grooves neer.” (Jazzflits)

Wu Fei & Abigail Washburn – Wu Fei & Abigail Washburn (SFWCD
40236)
• “Een fascinerend 50/50 Chinees-Amerikaans folkalbum dat
in eerste instantie even vertrouwd als wezensvreemd aandoet.
Bij vaker luisteren gaan beide stijlen zo in elkaar op dat de
versmelting logisch en onontkoombaar is.” (Heaven, ****)
• “Across ten tracks Washburn’s banjo en Fei’s zither create
plangent layers of interwoven stringed magic” (Songlines, TOP
OF THE WORLD)

Vusu Mkhaya - Umanyanyatha (EUCD 2908)
• “Voorbeeldige Afrikaanse singer-songwriterfolk van een
niveau waar Paul Simon niet omheen zou kunnen, mocht hij
ooit van plan zijn Graceland II op te nemen”. (Heaven ****)

Trio Tekke - Trio Tekke (TUGCD 1126)
• “Zo avontuurlijk als deze moderne Griekse folkrockband, en
met zulke meeslepende liedjes, hebben we geen andere
Griekse folkband ooit gehoord.” (Heaven, ****)
• “Trio Tekke seems to be going from strength to strength and
remain one of the most interesting neo-rebetika groups on the
scene” (Songlines, TOP OF THE WORLD)


