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NR. 22 • 30 OKTOBER 2020

FOLK * WORLD
____ KRONOS QUARTET & FRIENDS: CELEBRATE PETE SEEGER.

LONG TIME PASSING

Op Long Time Passing brengt het
baanbrekende Kronos Quartet een
eerbetoon aan de muziek van Pete Seeger,
maar ook aan de geest, inspiratie en
onbevreesdheid die inherent zijn aan zijn
levenswerk. Samen met de gasten Sam
Amidon, Maria Arnal, Brian Carpenter,
Meklit, Lee Knight en Aoife O’Donovan
komen bekende en minder bekende songs

van Seeger aan bod. Een sterk en indrukwekkend album met een
krachtige boodschap.
Ook op vinyl.
label: Smithsonian Folkways • file under: folk/Amerika
cd: SFWCD 40240 • bc: 093074024027 • EUR 9,90

_ VINICIUS DE MORAES: VINICIUS DE MORAES EN ARGENTINA
(ED. 50 ANIVERSARIO)

In 1970 nam Vinicius de Moraes het
klassieke album ‘La Fusa’ op, met gitarist
Toquinho en zangeressen Maria Creuza
en Maria Bethânia. Ter gelegenheid van
de 50e verjaardag van die release is er nu
een 2-cd en 3-lp verschenen. Daarop
staat natuurlijk het originele album,
aangevuld met twaalf onuitgegeven
nummers die zijn opgenomen tijdens een

besloten bijeenkomst in Buenos Aires. Naast Vinicius nemen musici als
Dorival Caymmi, het Quarteto em Cy en Oscar Castro Neves deel aan
de bijeenkomst; samen met gerenommeerde lokale artiesten als het
Zupay Quartet, Astor Piazzolla en Amelita Baltar. Een prachtige
jubileumuitgave!
Ook leverbaar als 3-lp.
label: Discmedi • file under: Brazilië
2cd: DM 536902 • bc: 8424295053695 • EUR 14,90

________________JORDAN TICE: MOTIVATIONAL SPEAKEASY
Op zijn vijfde plaat beperkt Jordan Tice (o.a.
bekend van Hawktail) zich tot zijn stem en
akoestische gitaar. Hij combineert geestige
mijmeringen over het leven, relaties en tijd met
zijn behendige, vingervlugge gitaarwerk.
Motivational Speakeasy bevat blues, klassieke
bluegrass finger-picking, instrumentale nummers
en scherpe verhalen. Geproduceerd door Kenneth

Pattengale (van The Milk Carton Kids).
label: Padiddle Records • file under: folk / singer-songwriter
cd: PDDCD 4 • bc: 4877746002847 • EUR 9,40

BLUES
_____________________ FIONA BOYES: BLUES IN MY HEART

“Blues in My Heart is an acoustic album of
fingerpicking ragtime blues… the 16 tracks
capture a unique performance moment,
much like the historical recordings of the
early players I so admire.” Dit zegt Fiona
Boyes zelf over haar opnieuw uitgebrachte
debuut uit 2000, dat toen weinig distributie
kende. De cd bevat 10 originele nummers
en zes covers van o.a. Leadbelly, JB Lenoir
en Rev. Gary Davis. De remastering maakt
dit tot een ‘must-have’ voor Fiona-fans!

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

____ PINETOP PERKINS: CHICAGO BOOGIE BLUES PIANO MAN
Pinetop Perkins was een bluesman die pas laat in
zijn leven beroemd werd, vooral door zijn
samenwerking met Muddy Waters. Deze cd is een
heruitgave van een lp uit de jaren ‘80. Perkins
heeft een sterke groep met o.a. Bill Dicey op
mondharmonika. Als bonus drie tracks uit een
Chicago studiosessie van Johnny ‘Big Moose’
Walker. Moose was van een vergelijkbare generatie

en stijl als Pinetop, dus deze tracks passen goed bij elkaar.
label: JSP Records • file under: blues
cd: JSPCD 3018 • bc: 788065301828 • EUR 9,40

STEVE WASHINGTON W. LUCKY PETERSON: JUST A MATTER OF TIME
Steve Washington is een buitengewoon
getalenteerde songwriter, producer en arrangeur
die met Lucky Peterson een reeks prachtige albums
heeft gemaakt. Nu presenteert hij zijn eerste
eigen cd, een unieke mix van blues, soul en funk.
Op drie tracks horen we Lucky Peterson, de laatste
opnames voor zijn dood. Een bijzondere combinatie
van het debuut van een nieuwe talent met de

laatste tracks van een bluesgrootheid.
label: JSP Records • file under: blues
cd: JSPCD 3019 • bc: 788065301927 • EUR 9,40

CAJUN 8 ZYDECO
______ JOHNNIE ALLAN: SOMETHING OLD, SOMETHING NEW

Johnnie Allan bracht zijn eerste plaat al uit in
1958, toch laten zijn fans hem niet pensioen gaan.
Op verzoek van de labelbaas van Jin Records
schreef Allan een Franstalige Cajunversie van de
Ernest Tubb’s countryklassieker ‘Waltz Across
Texas’. Dat inspireerde hem meteen tot twee
nieuwe songs, die met een aantal oudere en nooit
op cd verschenen nummers zijn samengebracht

op dit album.
label: Jin Records • file under: swamp-pop/cajun
cd: JINCD 9107 • bc: 046346910726 • EUR 9,90

KLASSIEK
________________JORDAN DYKSTRA: THE ARROW OF TIME

Jordan Dykstra over zijn nieuwe cd: “We willen een
nieuwe muziek maken. We stellen ons een situatie
voor waarin het samenklinken van tonen nooit als
vanzelfsprekend wordt beschouwd, voortdurend
wordt vernieuwd en opnieuw wordt uitgevonden.
We zullen de harmonie gebruiken om de ene
wereld te onderzoeken, en als die wereld bekend
is, gaan we van de ene naar de andere en een

andere wereld daarbuiten.”
label: New World Records • file under: klassiek
cd: 80823 • bc: 093228082323 • EUR 10,40

___________________ AMARCORD WIEN: AMARCORD WIEN
Ter gelegenheid van zijn 20-jarig bestaan
presenteert het ensemble Amarcord Wien een
album dat ook een eerbetoon is aan de 250ste
verjaardag van Ludwig van Beethoven. Het
combineert arrangementen van originele werken
met composities van Marcus Davy, Georg
Breinschmid en Sebastian Gürtler - allemaal met
het onmiskenbare Amarcord-geluid. Als alternatief

voor overbodige heropnames van het oorspronkelijke werk, is dit album
is een eerbetoon dat niet persoonlijker kon zijn.
label: Orlando Records • file under: klassiek
cd: OR 32 • bc: 9120040732332 • 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
_________ GEOF BRADFIELD, BEN GOLDBERG & DANA HALL:

GENERAL SEMANTICS

Het trio van Ben Goldberg (klarinet,
altklarinet), Geof Bradfield (sopraan-
en tenorsax, basklarinet) en Dana Hall
(percussie) verkent op deze cd nieuwe
richtingen. Hun debuut voor Delmark
bevat zowel zelfgeschreven stukken
als unieke interpretaties van Duke
Ellington, Cecil Taylor en Hermeto
Pascoal. De ongewone instrumentatie

- vooral het ontbreken van een bassist - zorgt ervoor dat de traditionele
instrumentrollen van begeleiding, improvisatie en interactie losgelaten
kunnen worden.
label: Delmark • file under: jazz
cd: DE 5035 • bc: 038153503529 • EUR 9,90

____________________ NOAH PREMINGER: CONTEMPTMENT
Saxofonist Noah Preminger heeft ondanks zijn
relatieve jonge leeftijd (34) een indrukwekkende
palmares: hij bracht zijn debuutalbum uit op 20-
jarige leeftijd, studeerde af aan het prestigieuze
New England Conservatory of Music, bracht daarna
14 veelgeprezen albums uit met hemzelf als leider
en staat sinds 2017 aan de top van Downbeat’s
lijsten. Hij nam dit intrigerende debuutalbum op

in februari 2020, waarop hij het sentiment van de huidige tijd samenvat.
Noah Preminger (tenorsax), Max Light (gitaar), Kim Cass (bas), Dan
Weiss (drums).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31906 • bc: 0716043190621 • EUR 11,90

_____________ STEVE LASPINA: A CHANGE IN THE WEATHER
Bassist Steve LaSpina draagt sinds eind jaren ’90
zijn fenomenale muzikaliteit als uitvoerder en
componist bij aan SteepleChase. Dit is zijn 12e
plaat als leider, die een aantal van zijn oude
nummers en nieuwe werken verkent en ons een
zeldzame kans biedt om te ervaren hoe originele
composities in de jazz zich ontwikkelen na tientallen
jaren van live-optredens. Steve LaSpina (bas), Joel

Frahm (tenor -& sopraansax), Luis Perdomo (piano), Eric McPherson
(drums).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31907 • bc: 0716043190720 • EUR 11,90

VINYL
____ KRONOS QUARTET & FRIENDS: CELEBRATE PETE SEEGER.

LONG TIME PASSING

Op Long Time Passing brengt het baanbrekende
Kronos Quartet een eerbetoon aan de muziek van
Pete Seeger, maar ook aan de geest, inspiratie en
onbevreesdheid die inherent zijn aan zijn
levenswerk. Samen met de gasten Sam Amidon,
Maria Arnal, Brian Carpenter, Meklit, Lee Knight en

Aoife O’Donovan komen bekende en minder bekende songs van Seeger
aan bod. Een sterk en indrukwekkend album met een krachtige
boodschap.
Ook op cd.
label: Smithsonian Folkways • file under: folk/Amerika
2lp: SFWLP 40240 • bc: 093074024010 • EUR 21,40

___VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO BRAZILIAN PSYCHEDELIA
Al sinds de jaren ‘70 heeft Brazilië een
grote liefde voor psychedelische muziek,
een passie die ook bij de nieuwe generatie
muzikanten voortleeft. Op deze Rough
Guide staan vergeten juweeltjes van
vrijwel onbekende artiesten als José
Mauro en Piry Reis naast retrotracks van
Mopho en Jupiter Maça. Alweer een mooi
album in de succesvolle ‘Psychedelica’-
serie, voor liefhebbers van jaren ‘60 rock
én voor kenners van wereldmuziek.

label: World Music Network • file under: Brazilië
lp: RGNETLP 1390 • bc: 0605633139044 • EUR 11,40

JAZZ AT THE LINCOLN CENTER ORCHESTRA W. WYNTON MARSALIS:
THE MUSIC OF WAYNE SHORTER

Met elf Grammy’s op zijn naam, een carrière van
60 jaar en ontelbare top-albums hoeft saxofonist/
componist Wayne Shorter geen introductie meer.
In 2015 gaf hij samen met het Jazz at Lincoln
Center Orchestra en Wynton Marsalis drie
onvergetelijke concerten. Dat resulteerde in de

dubbel-cd The Music of Wayne Shorter. Leden van het JLCO arrangeerden
schitterende, complexe versies van Shorter’s belangrijkste nummers,
waaronder ‘Armageddon’, ‘Endangered Species’ en een gevoelige
versie van ‘Teru’. Aanrader! Eerder al op cd verschenen.
label: Blue Engine Records • file under: jazz
3lp: BEL 23 • bc: 0857509005285 • EUR 43,90

_ LARRY SCHNEIDER, ADAM NUSSBAUM & MIKE RICHMOND:
ON THE EDGE

Bassist Mike Richmond was samen met
zijn twee Amerikaanse collega’s Larry
Schneider (saxofoon) en Adam Nussbaum
(drums) in 1988 in Duitsland te gast bij de
NDR Radio Big Band . Als ze niet aan het
oefenen waren met de big band, werkten
ze aan deze lp. “The leader … (with)
steadfast mainstream- modern reputation
pilots the trio with great enthusiasm.”

(The Penguin Guide to Jazz). Lp is geperst van de originele matrix ,
gelimiteerde oplage.
label: Steeple Chase • file under: jazz
lp: SCS 1237 • bc: 716043123711 • EUR 14,90

_ VINICIUS DE MORAES: VINICIUS DE MORAES EN ARGENTINA
(ED. 50 ANIVERSARIO)

In 1970 nam Vinicius de Moraes het klassieke
album ‘La Fusa’ op, met gitarist Toquinho, Maria
Creuza en Maria Bethânia. Ter gelegenheid van de
50e verjaardag van die release is er nu een 2-cd
en 3-lp verschenen. Daarop staat natuurlijk het
originele album, aangevuld met twaalf

onuitgegeven nummers die zijn opgenomen tijdens een besloten
bijeenkomst in Buenos Aires. Naast Vinicius nemen musici als Dorival
Caymmi, het Quarteto em Cy en Oscar Castro Neves deel aan de
bijeenkomst; samen met gerenommeerde lokale artiesten als het
Zupay Quartet, Astor Piazzolla en Amelita Baltar. Een prachtige
jubileumuitgave!
Ook leverbaar als 2-cd.
label: Discmedi • file under: Brazilië
3lp: DM 536901 • bc: 8424295370341 • EUR 38,40
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Kronos Quartet & Friends Celebrate Pete Seeger - Long Time
Passing (SFWCD 40240)
• “Aided by well-chosen singers, the string quartet has created
a fearless tribute to the godfather of folk protest” (The
Guardian, ****)
• “The group walks a fine line between virtuosic musicality—
something decidedly inaccessible, compared to Seeger’s
approach—and centering the simple, everyday melodies that
drew Seeger to these songs in the first place. Throughout, they
breathe new life into old songs: rather than morphing them
into something more progressive, they deliver each as though
Pete Seeger resurrected and joined the band.” (Folkalley.com)
• “This is a joyous affair, and a worthy celebration of one of
the most important and influential figures in American folk
music.” (Lyricmagazine.co.uk)
• “This is a heartfelt celebration of Pete Seeger that manages
to reflect the essence of the various facets of the man,
activist, folk musician, songwriter, educator and media
presenter. It also manages to make some of the most familiar
songs of the mid-twentieth century relevant again given the
challenges we face in the twenty-first century.” (Americana-
uk.com)


