
• 1 •

  
M

U
S

IC
 &

 W
O

R
D

S
 R

E
L

E
A

S
E

•
IN

F
O
 N

R
. 

2
1

 •
1

6
 O

K
T

O
B

E
R
 2

0
2

0
 -

 W
W

W
.M

U
S

IC
W

O
R

D
S
.N

L
NR. 21 • 16 OKTOBER 2020

voornoteren
_____________________ FIONA BOYES: BLUES IN MY HEART

label: Fresh! • file under: blues
cd: FR 740 • bc: 030911174026 • EUR 9,40

____ KRONOS QUARTET & FRIENDS: CELEBRATE PETE SEEGER.
LONG TIME PASSING

label: Smithsonian Folkways • file under: folk/Amerika
2lp: SFWLP 40240 • bc: 093074024010 • EUR 21,40

____ KRONOS QUARTET & FRIENDS: CELEBRATE PETE SEEGER.
LONG TIME PASSING

label: Smithsonian Folkways • file under: folk/Amerika
cd: SFWCD 40240 • bc: 093074024027 • EUR 9,90

WORLD * FOLK
________________________________ FLAIRCK: BACK ALIVE

Recent nam een nieuwe generatie
muzikanten de fakkel over van de
oprichters van de succesvolle
Nederlandse groep Flairck, die vanaf eind
jaren ‘70 tot de eeuwwisseling erg
populair was. De nieuwe Flairck ging in
2017-2018 reeds op tournée en werkte
sinds 2019 aan een nieuwe productie.
Back Alive bevat gloednieuwe muziek
(Pablo Ortiz/ Joris Vanvinckenroye) en
frisse arrangementen van de

toonaangevendste werken uit de lange Flairck- geschiedenis!
label: Home Records • file under: folk
cd: 4446236 • bc: 5425015552361 • EUR 11,40

____________________ THE RHEINGANS SISTERS: RECEIVER
Rowan en Anna Rheingans zijn opgegroeid
in het Peak District, omringd door
traditionele muziek. Receiver, hun vierde
cd samen, is rijk is aan Europese en
Scandinavische muziektradities en heeft
meer gemeen met de ECM-opnames van
de Zweedse violiste Lena Willemark of de
experimentele Franse trad-scene, dan de
muziek van hun Engelse folktijdgenoten.
De ontroerende klagende stemmen van
de Rheingans Sisters worden spaarzaam

gebruikt, passend bij de impressionistische teksten. Muzikaal zijn met
name de Zweedse invloeden sterk aanwezig. Indrukwekkend mooi
album! Releasedatum 23 oktober
label: Bendigedig • file under:
cd: BENDI 5 • bc: 5065002172082 • EUR 8,90

_____________ A MOVING SOUND: SONGS BEYOND WORDS
Het bekroonde Taiwanese ensemble A Moving
Sound brengt op de nieuwe cd een wervelwind van
muzikale expressie, die zich beweegt tussen het
meditatieve en het uitbundige. Dit bruisende
ensemble van luit, fluit, gong, gitaar, percussie en
de transcendente zang van zangeres Mia Hsieh
zorgt voor een sfeervol en spannend album.

label: ARC Music • file under: Taiwan
cd: EUCD 2906 • bc: 5019396290624 • EUR 8,90

MODESTE HUGUES & KILEMA: ALA MAINTSO - GREEN WORLD.
SONGS FROM MADAGASCAR

“Grooves” uit zowel het zuidoosten als het westen
van Madagaskar. Modeste, een getalenteerde
gitarist uit Betroka (Oost), en Kilema, een
veelzijdige instrumentalist uit Toliara (West),
spelen en zingen pakkende melodieën. Een
muzikale reis die het geliefde thuisland Madagaskar

wil redden.
label: ARC Music • file under: Madagaskar
cd: EUCD 2930 • bc: 5019396293021 • EUR

_________ SUMEET ANAND PANDEY: MORNING MEDITATION.
DARBHANGA DHRUPAD TRADITION

Sumeet Anand Pandey is een 10e generatie
Dhulap-zanger. Dit is een genre van
Hindoestaanse klassieke muziek dat teruggaat
tot de 15e eeuw, het is de oudste vorm van de
Indiase klassieke muziek die vandaag de dag nog
steeds leeft. Oorspronkelijk voor meditatieve,

spirituele en religieuze doeleinden, zijn de oude Dhulap-geschriften
door steeds bredere groepen geadopteerd. Prachtige zang, spiritueel,
heldhaftig en bedachtzaam.
label: Naxos World • file under: India
cd: NXW 61502 • bc: 636943715024 • EUR 8,90

______________________________ ORIOL SALTOR: MIRALL
De Catalaanse muzikant Oriol Saltor brengt op
zijn derde solo-album Mirall eigen werk en versies
van bekende stukken, die liefhebbers van klassieke
gitaar en flamenco zullen aanspreken. Saltor
onderscheidt zich door een speciale techniek, die
een originele klank geeft. Van Manuel de Falla en
een fragment uit ‘Concierto de Aranjuez’ tot een
eerbetoon aan Chet Atkins met ‘Mr Sandman’ en

‘The Entertainer’!
label: Discmedi • file under: folk/klassiek
cd: DM 536702 • bc: 8424295053671 • EUR 9,40

KLASSIEK
___ PETER EOTVOS / HUNGARIAN NATIONAL PHILHARMONIC

ORCHESTRA: SENZA SANGUE

Liefde en dood gaan hand in hand in
Péter Eötvös’ eenakterige opera
‘Senza sangue’. Gebaseerd op de
gelijknamige roman van Alessandro
Baricco, schreef de componist zijn
werk als een tegenhanger van
‘Bluebeard’s Castle’ van Bartók. De
componist heeft niet gezocht naar
extreme technische uitdagingen. “In

deze opera zijn er geen avant-gardistische pogingen om te haten. Ik
wil dat mijn werk uitvoerbaar is... ook over vijftig”, aldus Péter Eötvös
. Het huidige album is een opname van de première in de Müpa
Boedapest twee jaar geleden.
label: BMC Records • file under: klassiek
cd: BMCCD 278 • bc: 5998309302787 • EUR 9,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

JAZZ
________________________________ DALTIN TRIO: DANZA

Het Daltin Trio bestaat uit drie artiesten
die hun ervaringen combineren om ons
een repertoire aan te bieden met
invloeden uit jazz en de wereldmuziek. Zie
het als een koorddanser die afwisselend
schrijft en improviseert in dienst van
melodie en ritme, nieuwe composities die
grotendeels geïnspireerd zijn door jazz.
Grégory Daltin speelt accordeon en
bandoneon in een grote verscheidenheid
aan genres, variërend van barokmuziek

tot geïmproviseerde muziek. Zijn muzikale partners zijn Julien Duthu
(contrabas) en Sébastien Gisbert (percussie).
label: Home Records • file under: jazz
cd: 4446221 • bc: 5425015552217 • EUR 11,40

BIJZONDERE
UITGAVE

_____ VARIOUS / HUUN-HUUR-TU: TERRA INCOGNITA TUVA.
A JOURNEY AMONG NOMADS, SHAMANS AND MUSICIANS

In de serie ‘Past & Present’ brengt
labelbaas Uli Balss zijn derde boek-met-
cd uit, ditmaal over de boventoonzang van
Tuva. Het boek vertelt het verhaal van het
leven van de bewoners van Tuva, over
sjamanen, muzikanten, schrijvers, paarden
en nomaden. Verder volgt het boek familie
Tjuljusch gedurende vier generaties. Bij
dit zeer mooi uitgevoerde koffietafelboek
horen een cd met opnames van Huun
Huur Tuu (Live at Trsikel, Christchurch) 12

songs uit 2018) en een dvd van componist/regisseur Wolfang Hamm
over boventoonzang. Een must voor iedereen die zich interesseert voor
muziek uit Tuva!
label: JARO Medien • file under: Tuva
bk+cd: JARO 4353 • bc: 9783981350968 • EUR 28,40

KERSTMIS
_______________WISE GUYS OCTET: THE MAGI ARE COMING

The Magi are coming is een album met jazzy
kerstliederen. Het zijn traditionele kerstliederen
gearrangeerd door Miguel Ángel López en
uitgevoerd door een line-up van top-jazzmusici
uit Spanje.

label: Blue Asteroid Records • file under: kerst
cd: BAR 201510 • bc: 8435383620484 • EUR 9,40

________________________ ANDREA PANCUR: WEIHNUKKA
De term “Weihnukka” ontstond in de 19e eeuw,
toen het voor de Duitse Joden in zwang was om
zich aan te passen aan de Duitse gebruiken:
cadeautjes, een kerstboom, en tegelijkertijd
Chanoeka-vieringen met de Chanoeka en
spelletjes voor de kinderen. “Weihnachten”
(Kerstmis) en Chanoeka hebben eigenlijk niets
met elkaar gemeen, behalve dat ze allebei rond

de winterzonnewende worden gevierd. Pancur ziet deze symbiose als
een aanmoediging voor een betere toekomst. In elk geval geen
‘klassieke’ kerstcd!
label: Galileo MC • file under: kerst / klezmer
cd: GMC 88 • bc: 4250095800887 • EUR 10,90

nieuw label
Vanaf volgende voeren wij een nieuw label: Paladino en de
sublabels Orlando Records, Kairos en Austrian Grammophone
uit Oostenrijk. Paladino is opgericht in 2009 door cellist Martin
Rummel en de culturele promotor Wolfgang Lamprecht.
Oorspronkelijk opgezet als een label voor kamermuziek, geeft
Paladino nu ook steeds meer concert- en orkestrepertoire uit.
De catalogus bestaat uit premières en debuutopnames, maar
ook internationale grootheden als Vladimir Ashkenazy zijn er
op te vinden. Een mooie aanvulling op onze collectie.

pers
A.G.A trio - Meeting (NXW 761532)
• “Instrumentale verhalen, pure poëzie, muziek om volledig
op weg te drijven, zo prachtig. Hoopgevende muziek ook. Mooi
mooi.” (Moorsmagazine.com)

La Crapaude - Gote D’èwe (4446220)
• “ Schitterende samenzang met af en toe een ruw randje.”
(Moorsmagazine.com)

Doc Watson & Gaither Carlton: Doc Watson & Gaither Carlton
(SFWCD 40235)
• “Een parel van een album, en petje af voor degene die de
opnames heeft afgestoft en op cd heeft uitgebracht.”
(Moorsmagazine.com)

Klezmer-ish - Dusty Road (TUGCD 1125)
• “De band is, net als hun muziek, flexibel en democratisch,
waarbij zelfs de bassist regelmatig de leidende rol op zich
neemt en de melodie gaat spelen. De grenzen worden in
verschillende aspecten opgerekt en opgezocht, en dat levert
spannende, nieuwe muziek op.” (Moorsmagazine.com)

A Moving Sound - Songs Beyond Words (EUCD 2906 )
• “A Moving Sound is een ensemble dat vanuit Taiwan
opereert. Zangeres Mia Hsieh is de voornaamste blikvanger,
zowel visueel als wat betreft haar onvoorstelbare zang, die
de Taiwanese traditie lijkt te koppelen aan de jazztradities
van een Meredith Monk of een Greetje Bijma. (...) Het levert
verrassende hedendaagse wereldfusie op die bijna tijdloos
klinkt. Verrassend en sprankelend en tegelijk
vanzelfsprekend.” (Moorsmagazine.com)

VickyKristinaBarcelona - Pawn Shop Radio (JARO 4354)
• “Zij doen iets met [Tom] Wait’s repertoire. Ze maken het
melodieuzer, niet per definitie een aanbeveling, wel zeer
verrassend.” (Heaven, ****)

The Legendary Imgramettes - Take A Look In The Book (VFLCD
2020)
• “(...) ze zong tijdens de drie opnamedagen alsof ze door een
hogere macht bezeten is in een mix van eigen songs, traditionals
en covers van Ola Reed Belle en Bill Withers.” (Heaven, ****)

Trio Tekke - Strovilos (TUGCD 1126)
• “Een 21e eeuwse vorm van Griekse folkrock die genres
overstijgt.” (Heaven, ****)


