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WORLD

________________________ TARHAN: JUICY LITTLE BRAMBLE

Tarhan is het resultaat van ontmoetingen,
een kruisbestuiving van Melike Tarhan’s
muzikale ontdekkingen en persoonlijke
inzichten enerzijds en de artistieke inbreng
van haar muzikanten anderzijds. Dit is het
eerste Engelstalige project van singer-songwriter Melike Tarhan. Voorheen speelde ze
met de fusie van oost en west in Turkstalige
projecten, Nu schuift ze nadrukkelijker op
richting ethno-pop, oftewel westerse muziek met oosterse franje en
- volgens eigen zeggen - gekke gasten...
label: Home Records • file under: world/pop
cd: 4446141 • bc: 5425015551418 • EUR 11,90

__________________________ ILKKA HEINONEN TRIO: SAVU

De jouhikko (Finse gestreken lier) is een vrijwel vergeten instrument, dat nu door Ilkka Heinonen opnieuw bespeeld wordt in een
eigentijdse omgeving, waar oude tradities vermengd worden met
nieuwe muzikale territoria. Heinonen wordt bijgestaan door twee
muzikanten, Nathan Riki Thomson (contrabas) en Mikko Hassinen
op drums en elektronica. Beiden hebben hun sporen al verdiend bij
andere Finse bands als Värttinä. ‘Ilkka Heinonen’s Savu explores
the sound and surprising versatility of the instrument much deeper.
The palette is surprisingly wide, with spectral harmonics, powerful
dances and vivid soundscapes.’ (Songlines)
label: Rockadillo • file under: world/Finland
cd: ZENCD 2160 • bc: 6418691216022 • EUR 11,40
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_________ VARIOUS: THE PIPING CENTRE 1ST RECITAL SERIES

In 1996 werd in Glasgow het gloednieuwe Piping Centre geopend
met een serie recitals van doedelzakspelers. De beste bespelers
van de Highland Pipes en enkele wereldberoemde muzikanten
zorgden voor sterke concerten. Het eerste deel van die recitals is
samengebracht op vijf cd’s in deze boxset.
label: Temple • file under: folk/Schotland
5cd: TBS 6 • bc: 096045000280 • EUR 35,40

BLUES

_____________ ROY BUCHANAN: THE GENIUS OF THE GUITAR

In het begin van de jaren ‘70 werd Roy Buchanan gezien als een
van de beste rockgitaristen ter wereld. Op deze dubbelaar staan
tracks uit zijn vroege carrière toen hij in allerlei bands speelde en
veel sessiewerk deed, met o.a. Dale Hawkins, Bob Luman, Freddy
Cannon en Danny & The Juniors. Ook staan er een aantal singles
op die hij onder zijn eigen naam uitbracht. Al met al een mooie
verzameling die aantoont hoe dynamisch en origineel Buchanan’s
spel was.
label: Jasmine • file under: blues/rock
2cd: JASMCD 3058 • bc: 604988305821 • EUR 11,90

COUNTR
Y
COUNTRY

_____________ FRANK SOLIVAN: FAMILY, FRIENDS & HEROES

FOLK

________________ VARIOUS: CLASSIC FOLK SONGS FOR KIDS

Smithsonian Folkways heeft een traditie hoog te houden op het gebied van leuke kinder-cd’s. Voor deze cd in de ‘Classic-serie is het
label in het archief gedoken Daaruit is deze verzamelaar ontstaan.
Kinderliedjes van Pete Seeger, Lead Belly, Cisco Houston en zelfs
Lord Invader!
label: Smithsonian Folkways • file under: folk
cd: SFCD 45080 • bc: 093074508022 • EUR 7,90

_________________________

•

TONE HULBAEKMO: STIFINNER

Tone Hulbaekmo was een van de eersten die de Noorse harp aan
de vergetelheid wist te ontrukken. Daar kreeg ze diverse Noorse
Grammy’s voor. De harp speelt opnieuw een grote rol op haar
nieuwste solo-cd (een dubbelaar), maar het accent ligt nu op haar
zang. Ze zoekt nieuwe en originele wegen om haar stem in te zetten, zoals bijvoorbeeld rap en gesproken woord naast traditionele
folkzang. De cd heet dan ook niet voor niets ‘Pathfinder’.
label: Heilo • file under: folk/Noorwegen
2cd: HCD 7304 • bc: 7033662073047 • EUR 11,40

____ VARIOUS: SONGS OF THE GAEL - ORAIN NAN GAIDHEAL

Het Schotse label Temple brengt al sinds 1978 platen uit met
Schotse muziek. Het is altijd de uitvalsbasis geweest voor de bekende Battlefield Band, maar ook vele andere Schotse artiesten
vonden er een warm onthaal. Vijf eerder uitgebrachte cd’s met
Gaelic zangers en zangeressen zijn bijeen gebracht in een fraaie
box. Met Christine Primrose, Arthur McCormack, Flora MacNeill,
Eilidh MacKenzie en Finlay MacNeill.
label: Temple • file under: folk/Schotland
5cd: TBS 4 • bc: 096045000266 • EUR 35.40

_____________ VARIOUS: MUSIC OF THE HARP IN SCOTLAND

Een mooie box met vijf cd’s met harpmuziek, die eerder verschenen
op Temple Records. Met Alison Kinnaird, Maire ni Chathasaigh, Ann
Heymann en The Rowallan Consort.
label: Temple • file under: folk/Schotland
5cd: TBS 5 • bc: 096045000273 • EUR 35,40
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Als je mandolinespeler Frank Solivan kent,
zal je verrast zijn door het openingsnummer
van zijn nieuwe cd, nl. ‘Pretty Woman’. Er zit
echter een mooi verhaal achter! Na zijn
Grammy-nominatie met zijn band Dirty
Kitchen, wilde Solivan een soloplaat. In
veertien nummer brengt hij familie (o.a. zijn
moeder zingt mee) en vrienden (Del
McCoury, Sam Bush, John Cowan, Jerry
Douglas en Rob Ickes) bijeen om een eerbetoon aan zijn helden te
brengen, van Roy Orbison tot ‘Daytripper’ van de Beatles en
‘Wayfaring Stranger’. “Family, Friends & Heroes features
exceptionally expressive vocals by a extraordinary cast of singers
as well as dazzling acoustic interplay by some of the finest
contemporary bluegrass musicians.” (WorldMusic Central)
label: Compass • file under: country/bluegrass
cd: COM 4664 • bc: 766397466422 • EUR 9,90

______________________ SPECIAL CONSENSUS: LONG I RIDE

Bluegrassband Special Consensus viert de 40e verjaardag met een
cd vol indrukwekkende songs en bekende gasten. De groep fungeerde in haar lange bestaansgeschiedenis als kraamkamer voor
menig artiest, maar wist nu een aantal vrienden te strikken waaronder Della Mae, Rob Ickes & Trey Hensley, Alison Brown en
anderen. Nieuwe songs en verfrissende variaties op klassiekers
bewijzen dat Special Consensus nog een flinke tijd meekan!
label: Compass • file under: country/bluegrass
cd: COM 4668 • bc: 766397466828 • EUR 9,90

KLASSIEK

____________

ZSOLT SEREI & PETER ZOMBOLA: HUNGARIAN
CONTEMPORARY VESPERS

Het zingen van vespers was voor priesters en hun congregatie het
hoogtepunt van een feestdag. Dit gebruik bestaat als sinds de middeleeuwen en in sommige Europese regio’s tot op de dag van vandaag. Twee moderne Hongaarse componisten, Zsolt Serei en Peter
Zombola grijpen terug op deze traditie en hebben twee vesper-cycli gecomponeerd. Op deze cd worden ze gezongen door het Schola
Cantorum Budapestiensis o.l.v. Tamas Bubno en Janos Mezei.
label: BMC Records • file under: klassiek
cd: BMCCD 211 • bc: 5998309302114 • EUR 9,90
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__________________ CARLISLE FLOYD: WUTHERING HEIGHTS

De opera ‘Wuthering Heights’ is gebaseerd
op de gelijknamige klassieke Engelse roman
van Emily Bronte. Op deze Hybride SACD
staat de wereldpremière van Carlisle Floyd,
wiens opera’s behoren tot de vaakst uitgevoerde van nog levende Amerikaanse componisten. De opera werd al in 1958 opgevoerd, maar nog nooit eerder op cd gezet.
De Florentine Opera Company brengt dit
meesterwerk tot leven, met de componist als artistiek adviseur.
“Audio values are tops and I doubt that we will get a better
recording of this neglected masterpiece any time soon. Highly
recommended!” (TheaterByte)
label: Reference Recordings • file under: klassiek
sacd: FR 721 • bc: 030911272128 • EUR 21,90

____________

LASZLO SARY: HYPERION’S SONG OF DESTINY

Componist Laszlo Sary behoort al sinds de jaren ‘70 tot de avantgarde. Op deze cd toont hij zijn belangstelling voor gewijde en religieuze zaken. Hij heeft twee instrumentale stukken op zijn nieuwe
album gezet: ‘Hyperion’s Song of Destiny’ (Hommage à Hölderlin)
en ‘In Memoriam Igor Stravinsky’, en o.a. twee gedichten van de
Hongaar Sandor Weöres. Uitvoerenden zijn MR Symphony Orchestra Winds en het Schola Cantorum Budapestiensis.
label: BMC Records • file under: klassiek
cd: BMCCD 218 • bc: 5998309302183 • EUR 9,90

JAZZ

___________ MIHALY BORBELY QUARTET: BE BY ME TONIGHT

In 2014 bracht het Hongaarse Mihály Borbély Quartet hun prijswinnende cd Hungarian Jazz Rhapsody uit. De opvolger, Be By Me Tonight, bevat 11 nieuwe stukken. De meeste zijn van de hand van
Mihály Borbély, eentje van de uitstekende jonge pianist van de
groep Aron Talas. De composities hebben invloeden uit Hongaarse
folk en Balkanmuziek. Ook Liszt, Bartók, Kodály en contemporaine
jazz zijn te herkennen. Een fris en spontaan album.
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMC 231 • bc: 5998309302312 • EUR 9,90

____________________________

BABOS’: MAKROKOZMOSZ

Gitarist Gyula Babos wist in de jaren ‘70 en ‘80 succesvol jazzrockfusie in een Hongaarse context te introduceren. Vervolgens ging hij
op zoek naar nieuwe uitdagingen en baseert zijn muziek nu op zijn
Roma-afkomst, mainstream jazz, klassiek en zelfs Indiase muziek.
Op Makrokozmosz staan improvisaties centraal en verlegt hij de
grenzen van de jazz verder terwijl hij de muziek toegankelijk houdt.
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMC 234 • bc: 5998309302343 • EUR 9,90

_______

SIMEN KIIL HALVORSEN: SCRIPTED CONVERSATIONS
Scripted Conversations is het debuut van trompettist Simen Kiil
Halvorsen en zijn sextet. Met deze cd wil Simen een raamwerk van
sterke melodieën, vorm en tonaliteit maken, waarbinnen geïmproviseerd en gekleurd kan worden. Dat het sextet twee drummers
heeft, zorgt voor spannende rolverdelingen. Simen Kiil Halvorsen
(trompet), Hanna Paulsberg (sax), Oyvind Dale (piano), Fredrik Luhr
Dietrichson (bass), Raymond Lavik (drums) en Hans Hulbaekmo
(drums).
label: AMP Records • file under: jazz
cd: AT 10 • bc: 0662578831037 • EUR 11,40

_____________________ MAGNUS BAKKEN QUARTET: CYCLES

Op de cd Cycles ontmoet Amerikaanse jazz zijn Scandinavische
broer. Na vier jaar studie aan het Berklee College of Music, is saxofonist Magnus Bakken door beide sterk beïnvloed. De titel duidt op
de verschillende fases van het leven. Tijdens zijn periode aan
Berklee studeerde Bakken bij saxofonist George Garonze, die ook
op deze cd meespeelt. Magnus Bakken (tenor- en sopraansax),
George Garzone (tenorsax), Jorn Oien (piano), Christian Meaas
Svendsen (bas) en Jon Audun Baar (drums).
label: AMP Records • file under: jazz
cd: AT 5 • bc: 0662578830979 • EUR 11,40

_____ ANDERS THORÉN QUARTET: SOURCES OF INSPIRATION

De titel van deze cd verwijst naar de bronnen die Anders Thoren na
lange afwezigheid weer terug naar de muziek brachten. Hij heeft
een van zijn mentors als ‘featuring artist’ gekozen, nl. de Grammywinnaar pianist Lars Jansson. Bassist Frode Berg en de aanstormende Borge-Are Halvorsen vervolledigen de gedegen line-up, met
Thoren zelf achter de drums. Ook het materiaal verwijst naar de
inspiratie voor zijn terugkeer, waaronder werk van Seamus Blake,
Lars Jansson en Marc Miralta. Mooie mix van groovy jazz, ballades
en improvisatie.
label: AMP Records • file under: jazz
cd: AT 1 • bc: 0755702114806 • EUR 11,40

____________________________ ARI AMBROSE: RETROSPECT

Tenorsaxofonist, componist en nu ook advocaat (immigratiezaken)
Ari Ambrose wordt door zowel publiek als critici gezien als een van
de innovatiefste improvisators. Op dit 14e album kijkt Ambrose
terug op de muziek die hem in zijn jeugd inspireerde. Met zijn band
bestaande uit trompettist Alex Norris, bassist Jay Anderson en
drummer Donald Edwards speelt hij stukken van Duke Ellington,
Kenny Dorham, Allie Wrubel en Cole Porter, plus twee composities
van Ambrose zelf.
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31816 • bc: 716043181629 • EUR 11,90

___ DAVID AMBROSIO & RUSS MEISSNER: MOMENTS IN TIME

Op deze nieuwe cd van het SteepleChase-sublabel LookOut staat
een opwindend New Yorks ensemble met twee leiders, bassist
David Ambrosio en drummer Russ Meissner. Ambrosio heeft een
diverse achtergrond, van klassiek tot jazz. Meissner komt uit
Toronto, Canada en is een van de meest gevraagde drummers in
New York. Met een aantal andere NY-instrumentalisten is dit een
inventieve en creatieve cd geworden. Loren Stillman (altsax), Matt
Renzi (tenorsax), Leonard Thompson (piano), Nate Radley (gitaar),
David Ambrosio (bas), Russ Meissner (drums).
label: Steeple Chase Lookout • file under: jazz
cd: SCCD 33128 • bc: 716043312825• EUR 11,90

tourdata
nederland

___________________________________________ AJ CROCE

31 aug Borger - Roots on the Road/ 1 sep Arnhem - Luxor live/ 3 sep Den Haag - Paard
van Troje

__________________________________
15 sep Groningen - Oosterpoort

FANFARE CIOCARLIA

______________________________________ LATIN QUARTER

20 sep Amstelveen - P60

belgië

__________________________________ SHARON SHANNON

13 aug Ham - Folkfestival Ham

OREADE

______________________________ KARUNESH: SUN WITHIN

Sun Within is het nieuwe, dynamische
worldfusion-album van Karunesh. Als geen
ander weet hij een diversiteit aan grooves
te combineren met opzwepende ritmes en
zang. Instrumenten als bansuri, dobro,
gitaar, viool en verleidelijke zang nemen je
mee naar de mysterieuze wereld van het
Oosten. Een adembenemende wereldreis
waarbij je innerlijk licht - the Sun Within gaat schijnen en je de weg zal wijzen.
label: Oreade Music • file under: world
cd: KM 7 • bc: 851324002078 • EUR 11,10
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