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WORLD * FOLK
_______________________ HARTWIN DHOORE: WATERMAN

Hartwin Dhoore heeft een eigen stijl, een muzikale
mix van Europese traditionele muziek, die hij
distilleert in unieke composities. Met de bands
Trio Dhoore & Estbel toerde hij de voorbije jaren
door Europa, Canada en de VS. Hartwins eerste
solo-cd Waterman bevat tien sets met fijne
melodieën van eigen hand, ingespeeld met de
nodige fragiliteit en verfijning. De eerlijke en
intimistische muziek op deze cd is een reflectie

van de symbiose tussen Hartwin en zijn diatonische accordeon. Een
‘less is more’ album.
label: TRAD Records • file under: folk
cd: TRAD 11 • bc: 7442923088063 • EUR 11,40

_____ BALUJI SHRIVASTAV: INDIAN CLASSICAL INTERACTIONS
Levendige instrumentatie, koorgebeden en muzikale
openbaringen; dit intrigerende nieuwe album met
originele composities van Baluji Shrivastav
benadrukt zijn poëtische en filosofische inzicht in
de Indiase klassieke muziek. Een gevarieerd album,
met een sitar- en gitaarduet tot ‘Dreams of
Andalucia’, ‘The Darkness’, ‘Gift of Inner Vision’ en
meer.

label: ARC Music • file under: India
cd: EUCD 2925 • bc: 5019396292529 • EUR 8,90

LIN SHICHENG & GAO HONG: HUNTING EAGLES CATCHING SWANS
Een historische opname, een van de laatste ooit
gemaakt door pi’pa-meester Lin Shicheng, in duet
met zijn leerling Gao Hong. Met een nooit eerder
vertoonde vertolking van de Chinese evergreen
‘Moonlight Over the Spring River’, toont deze selectie
songs een zelden geziene virtuositeit van de pi’pa
en beheersing van de Chinese muziektraditie.
label: ARC Music • file under: China

cd: EUCD 2928 • bc: 5019396292826 • EUR 8,90

_______________________________ A.G.A. TRIO: MEETING
In de loop van de geschiedenis zijn de
regio’s van de zuidelijke Kaukasus en
Anatolië getuige geweest van vele
ontmoetingen en scheidingen. Dit album
herinterpreteert melodieën uit Turkije,
Armenië en Georgië die van generatie op
generatie zijn overgeleverd. De drie
muzikanten van het A.G.A. Trio geven er
een nieuwe, melancholieke invalshoek aan.

label: Naxos World • file under: Kaukasië/ Turkije
cd: NXW 76153 • bc: 636943715321 • EUR 8,90

__ VARIOUS: FOLK MUSIC OF CHINA VOL. 8. FOLK SONGS OF
THE KAZAKH & KYRGYZ TRIBES

Deze serie verkent het rijke en gevarieerde muzikale
erfgoed van China. De liedjes op deze opnames zijn
volksliederen van twee Turkse etnische groepen
die in het westen en het noordwesten van Xinjiang
wonen. Net als bij de traditionele Chinese beeldende
kunst verklaren de songtitels hun stemming en

herkomst.
label: Naxos World • file under: China
cd: NXW 76095 • bc: 636943709528 • EUR 8,90

KLASSIEK
HAYDEE SCHVARTZ: CLAUDE DEBUSSY: PRELUDES BOOKS 1 & 2

Het lijkt misschien vreemd om een cd met
muziek van Debussy te vinden op het in
‘new music’ gespecialiseerde Mode
Records. Maar dat is het niet, want Debussy
is een van de voorvaderen van de muzikale
ontwikkelingen in het tweede deel van de
20e eeuw. Naast de volledige Préludes
staan er twee bonustracks op. Pianiste
Schvartz wordt vergezeld door bariton Bryan
Church voor het lied “Ain’t it funny what a
difference a few hours make” van de musical

“The Yankee Consul” en een alternatieve opname van Prelude 6 uit
Boek 1, die twee verschillende benaderingen van deze muziek illustreert.
label: Mode Records • file under: klassiek
2cd: MODCD 322 • bc: 764593032229 • EUR 20,40

JAZZ
___________ TRIO KONTRASZT: CRYPTIC SCATTERED IMAGES

OF TIME FORGOTTEN

Cryptic Scattered Images of Time is een muzikaal
gedenkteken van pianist en bandleider Stevan
Kovacs Tickmayer. Hij bladert door de
hoofdstukken van zijn leven, van zijn jaren in Novi
Sad via de Vrije muziekschool in Boedapest naar
zijn studie in Nederland. Vrije en hedendaagse
muziek, dansmuziek en jazz vinden allemaal een

plekje naast elkaar. Hij wordt vergezeld door geloofwaardige getuigen:
saxofonist István Grencsó en percussionist Szilveszter Miklós.
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMCCD 290 • bc: 5998309302909 • EUR 9,40

_______________ MICHAEL FEINBERG: FROM WERE WE CAME
Sinds de start in 1972 wil het label Steeple Chase
nieuwe talenten ontdekken. Michael Feinberg,
bassist/componist oorspronkelijk uit Atlanta, is er
één van. Zijn debuut op dit label staat in de rijke
traditie van grote bassisten zoals Red Mitchell,
Niels-Henning Ørsted Pedersen, Sam Jones etc.
Feinberg leidt hier een formidabele band met de
invloedrijke saxofonist Dave Liebman op sopraan

en ‘jonge elite’ Noah Preminger op tenor.
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31902 • bc: 716043190225 • EUR 11,90

PIERRE DORGE & NEW JUNGLE ORCHESTRA FEAT. STEPHEN RILEY:
BLUU AFROO

De Deense gitarist/componist/bandleider Pierre
Dørge en zijn 12-koppige New Jungle Orchestra
vieren dit jaar hun 40e verjaardag. De band is te
omschrijven als een kruispunt waar wereldmuziek
een ontmoeting en een wisselwerking aangaat met
postbop-jazz, met een sterke neiging naar de West-
Afrikaanse muziektraditie. Op dit nieuwe album,

dat live tijdens een concerttournee door Denemarken werd opgenomen,
is de Amerikaanse ster-tenorsaxofonist Stephen Riley te gast.
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31904 • bc: 716043190423 • EUR 11,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

ROUGH GUIDES
___ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO THE ROOTS OF GOSPEL

Met zijn blijvende boodschap van troost en
inspiratie is de oorsprong van de
gospelmuziek geworteld in de tragedie van
de Afro-Amerikaanse slavernij. Deze Rough
Guide beschrijft de ontwikkeling van de
gospelmuziek ten tijde van de vroegste
opnames. De selectie gaat van
straatartiesten via het gepolijste geluid
van de ‘Jubilee Quartets’ tot bekende
namen uit de vroeg gospel als Thomas A.
Dorsey, Arizona Dranes en Rev. J.M. Gates.

Bijzonder is een opname uit 1902 van het Dinwiddie Colored Quartet!
label: World Music Network • file under: blues/gospel
cd: RGNET 1404 • bc: 0605633140422 • EUR 6,90

VINYL
____________ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO URBAN MALI

Muziek staat al lang centraal in de identiteit
van Mali, en deze Rough Guide biedt een
unieke momentopname van het
ontluikende stadsgebeuren van vandaag,
van ‘klassieke’ rap en hip-hop naar r’n’b,
afro-trap en elektronische muziek. Dat
levert een goed beeld van de jongste
generatie muzikanten in Mali, met o.a.
Abasko, de oudste zoon van bluesman
Samba Touré. De muziek van de griots is
niet langer dominant in Mali.

label: World Music Network • file under: world/Mali
lp: RGNETLP 1398 • bc: 0605633139846 • EUR 11,40

______________________ JIM MCNEELY: WINDS OF CHANGE
Dit album is opgenomen in de zomer van 1989, in
de zinderende hitte in New York City. Pianist/
componist Jim McNeely had toen al een
indrukwekkende staat van dienst bij o.a. Stan Getz,
Bob Brookmeyer, Dave Liebman e.a. “Jim McNeely’s
1989 trio session with bassist Mike Richmond and
drummer Kenny Washington is a proverbial “hidden
gem” in his discography.” (All Music Guide, ****)

180 grams vinyl.
label: Steeple Chase • file under: jazz
180 grs lp: SCS 1256 • bc: 716043125616 • EUR 14,90

__________________ RAHSAAN ROLAND KIRK: BLACKNUSS
Al bij de openingsmaten, met Bill Salter’s bas en
Rahsaan’s fluit die gepassioneerd Bill Withers’
“Ain’t No Sunshine” spelen, weet je dat dit geen
gewoon Kirk-album is. Terwijl de strijkerssectie, de
elektrische piano, de percussie en de gitaar van
Cornel Dupree de achterdeur binnenglippen, voel
je de diepe soulgroove die Kirk hier op de voorgrond
brengt. Blacknuss was een toonaangevende

iconische bijdrage aan de jazz. “ Blacknuss is as deep as a soul record
can be and as hot as a jazz record has any right to call itself. A work of
sheer blacknuss!” (All Music Guide, 4 ½ *)
180 grams vinyl, geperst bij Pallas in Duitsland.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SD 11601 • bc: 5060149623107 • EUR 21,90

____CHARLES TOLLIVER & MUSIC INC & ORCHESTRA: IMPACT
Trompettist/bugelspeler Charles Tolliver stond vaak
op de grens tussen de lyriek van de hardbop en het
avontuurlijke karakter van de avant-garde. Impact,
uitgebracht in 1975, bevatte een progressief randje
binnen een energieke big band (14 blazers, acht
strijkers en een ritmesectie). De arrangementen
van Tolliver zijn consistent helder en bouwen
momentum op, terwijl de solisten voldoende ruimte

krijgen om zich door de vele texturen te manoeuvreren.
180 grams vinyl, geperst bij Pallas in Duitsland.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 19757 • bc: 5060149623138 • EUR 21,90


