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FOLK * WORLD
___________________________ LA CRAPAUDE: GOTE D’EWE

Vier vrouwen, vier bijzondere stemmen:
Waalse polyfonie, elegant en gespannen.
De zangeressen worden begeleid door
ruw slagwerk van stokken, twijgen en
balken door percussionist Max Charue.
Samen duiken ze in de klaagzang en de
sappige verhalen van het Waalse volk.
Hun arrangementen zijn evenzeer
geïnspireerd op barokmuziek als op
moderne muziek. Niets wordt aan het
toeval overgelaten, omdat er veel op het

spel staat: de muzikanten doen een unieke traditie van liederen
herleven die in de laatste twee generaties bijna in de vergetelheid is
geraakt.
label: Home Records • file under: Wallonië
cd: 4446220 • bc: 5425015552200 • EUR 11,40

POP
___________________________________ KOERS: THAT DAY

Koers is een van de prominentste
vertegenwoordigers van de Spaanse en
Catalaanse reggae.. ‘Koers’ betekent ‘ritme’ en
een betere naam hadden ze niet kunnen kiezen.
Hun groove, new wave, dub, pop- en rockmuziek
vermengt zich met zijn diepgewortelde reggae-
essentie en vitalistische boodschap. That Day is
een stap vooruit in een echte reggae-popformule,

uitgevoerd door de charismatische zangeres met een wonderbaarlijke
stem, de Catalaan van Nigeriaanse afkomst Kelly Isaiah.
label: Halley Records • file under: reggae
cd: HLYCD 27 • bc: 8424295370105 • EUR 11,40

___________________________ MJ PEREZ: A LUZ PRENDIDA
MJ Pérez presenteert met A Luz Prendida haar
vierde album. De Galicische singer-songwriter
kiest op de cd meer voor latin-ritmes, roots en
wereldmuziek, daarbij haar pop-rockwortels
loslatend. Verhalen vanuit een zeer persoonlijke
invalshoek, met humor en ironie.

label: Inquedanzas Sonoras • file under: pop
cd: IDS 228 • bc: 8435383670656 • EUR 10,40

______________ TXARANGO: DE VENT I ALES (BLUE COVER)
De Vent I ales (“van wind en vleugels”) is het
nieuwste werk van de bekende Catalaanse band
Txarango, en tevens hun laatste. Tien jaar geleden
stonden ze voor het eerst op het podium, nu
bedanken ze hun publiek met dit album,
gepresenteerd in een digipack, met een boekje
van 48 pagina’s en in 3 verschillende kleuren:
blauw, fuchsia en groen. De muziek is een mix van

pop, Cubaanse klanken, Indiase bhangra en Afrikaanse harmonieën.
label: Halley Records • file under: pop/rock
cd: HLYCDB 30 • bc: 8424295370068 • EUR 11,40

___________ TXARANGO: DE VENT I ALES (FUCHSIA COVER)
De Vent I ales (“van wind en vleugels”) is het
nieuwste werk van de bekende Catalaanse band
Txarango, en tevens hun laatste. Tien jaar geleden
stonden ze voor het eerst op het podium, nu
bedanken ze hun publiek met dit album,
gepresenteerd in een digipack, met een boekje
van 48 pagina’s en in 3 verschillende kleuren:
blauw, fuchsia en groen. De muziek is een mix van

pop, Cubaanse klanken, Indiase bhangra en Afrikaanse harmonieën.
label: Halley Records • file under: pop/rock
cd: HLYCDF 30 • bc: 8424295369741 • EUR 11,40

______________ TXARANGO: DE VENT I ALES (BLUE COVER)
De Vent I ales (“van wind en vleugels”) is het
nieuwste werk van de bekende Catalaanse band
Txarango, en tevens hun laatste. Tien jaar geleden
stonden ze voor het eerst op het podium, nu
bedanken ze hun publiek met dit album,
gepresenteerd in een digipack, met een boekje
van 48 pagina’s en in 3 verschillende kleuren:
blauw, fuchsia en groen. De muziek is een mix van

pop, Cubaanse klanken, Indiase bhangra en Afrikaanse harmonieën.
label: Halley Records • file under: pop/rock
cd: HLYCDV 30 • bc: 8424295370051 • EUR 11,40

KLASSIEK
____________________ ALFREDO KRAUS: OBRAS MAESTRAS

Een 5 cd-set met een selectie uitvoeringen van de
grote Canarische tenor Alfredo Kraus. Een leuke
setlist met een combinatie van opera, zarzuela en
vele romantische en Italiaanse liedjes.
In deze vijf cd’s kunnen we genieten van Alfredo
Kraus op het hoogtepunt van zijn carrière.

label: Novoson • file under: klassiek
5cd: NS 52001 • bc: 8429965520019 • EUR 16,90

JAZZ
________________________________ SUSTANIA: SUSTANIA

Het conceptalbum van Sustania is in de
natuur ontstaan, op een speciaal daarvoor
geconstrueerd mobiel houten podium. Er
ontstaan fragmenten van verschillende
muzikale herinneringen, die op een
originele manier worden verwerkt. Dat
levert een filmische klankbeleving op,
muziek met invloeden als Scandinavische
jazz, Pat Metheny, Pink Floyd en Weather
Report.

label: Pianissimo • file under: jazz
cd: PM 945 • bc: 4260184040582 • EUR 7,40

______ VARIOUS: BRITISH TRADITIONAL JAZZ AT A TANGENT
VOL. 10. RARITIES

Het 10e en laatste deel van de ‘At a tangent’ serie.
round-up met voorbeelden van al het
bovenstaande. De ondertitel is ‘Rarities & Hidden
Gems’ omdat 18 van de 23 nummers nog niet
eerder zijn uitgebracht en de nummers die wel zijn
uitgebracht meestal op kleine, obscure labels

stonden. Het maakt deze cd tot een informatief, plezierig en passend
einde van de serie.
label: Lake Records • file under: jazz
cd: LACD 362 • bc: 5017116536229 • EUR 9,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

_______ CHRIS BARBER’S JAZZBAND & OTTILIE PATTERSON:
A JAZZ CLUB SESSION

Chris Barber leidde de meest succesvolle
Britse jazzband vanaf de eerste opnames
in 1949 tot aan Chris’ pensionering in
2019. Begonnen als een standaard, maar
zeer succesvolle, traditionele jazzband,
verbreedde de groep vanaf de jaren zestig
haar repertoire. Deze nog niet eerder
uitgebrachte cd uit 1963 laat die
ontwikkeling zien: naast het
standaardrepertoire ook o.a. gospel, Duke

Ellington-materiaal en twee nummers van Kurt Weill en originelen van
Chris Barber zelf. De opnames stammen uit een jazzclubsetting,
informeel en ontspannen.
label: Lake Records • file under: jazz
cd: LACD 363 • bc: 5017116536328 • EUR 9,90

___________________________ O SISTER!: NOBODY CARES
Op hun vijfde album Nobody cares brengt de
Sevillaanse groep O Sister! ons terug naar de jaren
20 van de vorige eeuw, dat decennium met een
eigen geluid binnen de swing. Een cd die andere
genres en muzikale omgevingen durft te verkennen,
met behoud van het kenmerk van de band, namelijk
een vocaal trio, dat vasthoudt aan de wortels van
deze stijl in New Orleans.

label: Blue Asteroid Records • file under: jazz
cd: BAR 5202032 • bc: 8435383671868 • EUR 9,40

__________ SANT ANDREU JAZZ BAND: JAZZING 10, VOL. 1
Het eerste deel van Jazzing 10 is gewijd aan de
muziek van Clifford Brown, met speciale
arrangementen. Het zijn ofwel originelen van
Clifford zelf ofwel nummers die de trompettist zelf
graag speelde.

label: Temps Records • file under: jazz
cd: TCR 1811 • bc: 8436021027979 • EUR 11,40

FERNANDO MARCO ORGAN TRIO FEAT. HARRY ALLEN: FOUR IN SIX
Four and Six is het nieuwste album van Fernando
Marco, gitarist, componist, arrangeur en producent
uit Castellón. Bij deze gelegenheid treedt hij op in
een orgeltrio en wordt hij begeleid door grote
muzikanten, waaronder de uitzonderlijke
Amerikaanse saxofonist Harry Allen. Het album
bevat zeven tracks, waarvan vijf een eerbetoon
zijn aan de grote Indianapolis-gitarist Wes

Montgomery. Ook op vinyl
label: Blau Records • file under: jazz
cd: EBLR 27 • bc: 8424295369321 • EUR 10,40

VINYL
FERNANDO MARCO ORGAN TRIO FEAT. HARRY ALLEN: FOUR IN SIX

Four and Six is het nieuwste album van Fernando
Marco, gitarist, componist, arrangeur en producent
uit Castellón. Bij deze gelegenheid treedt hij op in
een orgeltrio en wordt hij begeleid door grote
muzikanten, waaronder de uitzonderlijke
Amerikaanse saxofonist Harry Allen. Het album
bevat zeven tracks, waarvan vijf een eerbetoon
zijn aan de grote Indianapolis-gitarist Wes

Montgomery.  Ook op cd.
label: Blau Records • file under: jazz
lp: EBLRLP 27 • bc: 8424295369581 • EUR 16,40

DVD
___________________ RICK RUSKIN: BAND IN YOUR HAND.

THE SIX STRING RHYTHM SECTION

Op deze dvd toont Rick Ruskin hoe je je akoestische
gitaar in een ondersteunende rol inzet zonder het
toepassen van veelgebruikte technieken als ‘strumming’
en ‘picking’. Hij gebruikt folk, blues, pop, R&B en funk om
dit te illustreren.

label: Guitar Workshop • file under: gitaar
dvd: GW 1067 • bc: 0796279114394 • EUR 15,40

OREADE
______________________ THE DALAI LAMA: INNER WORLD

Op Inner World reciteert de Dalai Lama
mantra’s en geeft hij korte inzichten die
met muziek ondersteund worden. De cd is
uitgebracht ter ere van zijn 85e verjaardag
in 2020 en is opgedragen aan de decennia
van zijn visie en werk voor wereldvrede en
het openstellen van het hart. Het bevat
onder meer de eerder uitgebrachte tracks
‘Compassion’ en ‘One of My Favorite
Prayers’. Deze luxe uitgave bestaat uit 2
cd’s en een uitgebreid boekje met

illustraties van Tiffany Singh en Ella Brewer. De betekenis en werking
van de mantra’s worden uitgelegd door de Eerwaarde Robina Courtin.
De eerste cd is het standaard Inner World-album; de tweede cd bevat
de exclusieve, instrumentale versie van de eerste cd. De opbrengsten
van Inner World komen ten goede aan The Gaden Phodrang Foundation
van de door de Dalai Lama uitgekozen programma’s SEE Learning en
het Mind & Life Institute.
label: Silenzio • file under: mantras
cd+bk: CD 34800 • bc: 5056167125693 • EUR 15.95


