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NR. 23 • 13 NOVEMBER 2020

WORLD * FOLK
________________ LEYLA MCCALLA: VARI-COLORED SONGS:

A TRIBUTE TO LANGSTON HUGHES

Leyla McCalla’s album is een eerbetoon
aan de zwarte cultuur en identiteit, tevens
ook aan de erfenis van dichter en denker
Langston Hughes. Songwriter/ multi-
instrumentalist McCalla heeft zijn
gedichten op haar eigen muziek gezet en
plaatst deze naast arrangementen van
Haïtiaanse folksongs. Zo zorgt ze voor
een elegante vermenging van beide
culturen. Haar muziek is doordrongen

van een stille kracht, maar tegelijk transparant. “weighty thoughts
handled with the lightest touch imaginable”, aldus de New York Times.
Ook leverbaar op vinyl.
label: Smithsonian Folkways • file under: Amerika/Haïti
cd: SFWCD 40241 • bc: 093074024126 • EUR 9,90

_______________________________ NARAGONIA: SILENTKI
Pascale Rubens en Toon Van Mierlo
vormen sinds 2003 samen Naragonia.
Met een bijzondere gevoeligheid voor
sterke melodieën creëert het duo een
heel eigen geluid dat door anderen
vaak omschreven wordt als “The sound
of Naragonia”.Met deze achtste plaat
doen ze niet meer of minder dan waar
ze goed in zijn. Silentski stroomt recht
vanuit hun huiskamer de wereld in.
Kleine ‘muziekskes’ met een grote

gevoeligheid, geen spektakelstuk maar een brok onversneden
schoonheid.
label: Trad Records • file under: folk/België
cd: TRAD 12 • bc: 7442923089015 • EUR 11,40

___ HELENE BLUM & HARALD HAUGAARD BAND: STRØMMEN
Wij zijn al lang fan van de prachtige
stem van de Deense folkzangeres
Helene Blum en het virtuoze, maar
gevoelige vioolspel van Harald
Haugaard. Wat is er dan mooier dan
een gezamenlijk album van deze
topmuzikanten? Ze hebben zelf muziek
en teksten geschreven voor een groot
deel van het album. Dromerige songs
over liefde, angst of eindeloze
Scandinavische zomeravonden
afgewisseld met innovatieve

instrumentale stukken. Mooi!
label: Galileo MC • file under: folk/Denemarken
cd: GMC 90 • bc: 4250095800900 • EUR 10,90

CABIT: SERENIN. FROM THE BLACK SEA TO THE LIGURIAN SEA
Het duo Cabit heeft altijd aandacht gehad voor
de tradities van hun geboortestreek Ligurië. Het
nieuwe album Serenin slaat een muzikale brug
tussen Ligurië en Turkije. Historisch gezien
hebben zij al meer dan 800 jaar commerciële en
culturele banden. Op deze cd vermengen 8
Ligurische en 5 Turkse muzikanten hun
respectievelijke traditionele repertoires.

label: Felmay • file under: Italië/Turkije
cd: FY 8275 • bc: 0 885016827526 • EUR 10,90

_____________________________ GEORG REISS: TAROGATO
Met deze cd-release wil Georg Reiss de luisteraars
kennis laten maken met het mooie, maar in
Noorwegen onbekende blaasinstrument taragot
(tárogató in het Hongaars). Het is het nationale
instrument van Hongarije en kan het beste worden
vergeleken met een sopraansaxofoon in hout. Het
instrument wordt vooral gebruikt in Hongaarse en
Roemeense traditionele muziek. De warme,

donkere en vaak licht melancholische toon past ook perfect bij Noorse
volksmuziek!
label: Laerdal • file under: Noorwegen
cd: LMP 120 • bc: 7041881000348 • EUR 10,90

______________ BURGOS BUSCHINI DUO: TIERRA QUE ARDE
In de handen van gitarist Horacio Burgos en
bassist Carlos Buschini wordt de muziek van
Argentinië altijd iets bijzonders . Het duo laat
de essentie van Zuid-Amerikaanse muziek tot
uitdrukking komen, zowel in hun eigen
composities als in de uitvoering van prachtige
stukken van Antonio Lauro, Chabuca Granda,
Hermeto Pascoal en Carlos Gardel. Een cd vol

lichte en opwindende subtiliteiten.
label: Felmay • file under: Argentinië
cd: FY 8268 • bc: 0885016826826 • EUR 10,90

_______________ KJORSTAD BROTHERS: KJAERE MIN MAUR
Hans en Rasmus Kjorstad uit Sør-Fron zijn twee
jonge, prominente vioolspelers in de Noorse
folkscene. Hun tweede album , Kjære min maur,
bestaat voornamelijk uit materiaal dat ze hebben
geleerd van opnames en transcripties van liedjes
van Fronsbygdene. De instrumentatie van het duo
is sterk ontwikkeld ten opzichte van de vorige
plaat. Naast viool en zang spelen ze langeleik,

fluiten, percussie en mondharp.
Binnenkort ook op vinyl.
label: Ta:lik • file under: Noorwegen
cd: TACD 228 • bc: 7090010522466 • EUR 10,90

BLUES
______________ STEFAN GROSSMAN: YAZOO BASIN BOOGIE

Er is niet alleen een label naar hem
genoemd, Stefan Grossman is zelf ook
een geniaal gitarist die een enorme kennis
combineert met een bijzonder gevoel
voor country-blues en ‘rags’. Op deze cd,
een heruitgave van een lp die in 1970 op
Shanachie verschenen is, laat Grossman
zijn sterke kanten zijn. Hij bespeelt diverse
instrumenten in talloze stemmingen. Ook
interessant voor niet-gitaarspelers! (4,5
ster in de All Music Guide).

label: Guitar Workshop • file under: blues
cd: SGGW 164 • bc: 0725543175922 • EUR 9,90

__ STEFAN GROSSMAN W. JOHN FAHEY: GUITAR LANDSCAPES
Stefan Grossman woonde van 1967 - 1987 in
Europa. Hij verliet Amerika als student die zich
toelegde op countryblues en ragtime, maar toen
hij in London aankwam, werden zijn boeken over
historische bluestechnieken al in Europa, Japan
en Australië bestudeerd. Guitar Landscapes is
een gevarieerde collectie met blues, jazz, country
en folk. Oorspronkelijk verschenen in 1990 op

Shanachie Records.
label: Guitar Workshop • file under: blues
cd: SGGW 167 • bc: 0725543176226 • EUR 9,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

KERSTMIS
__ TRUE CONCORD VOICES & ORCHESTRA: CHRISTMAS WITH

TRUE CONCORD. CAROLS IN THE AMERICAN VOICE

Eric Holtan, oprichter en dirigent van True
Concord Voices and Orchestra,
presenteert een cd gebaseerd op de
concerten die zij al jaren lang geven. Het
zijn veelal bekende kerstliederen, maar
dan wel in een muzikale setting van
Amerikaanse componisten die nieuw of
onbekend zijn. De meeste zijn
wereldpremière-opnames. Parels voor de
feestdagen!
“I haven’t heard a new Christmas choral

album as lovely as this in years. A gorgeous blend of voices, exquisite
phrasing, and track after track of good cheer.” (Brian Newhouse,
Classical Minnesota Public Radio)
label: Fresh! • file under: kerstmis
cd: FR 734 • bc: 030911173425 • EUR 9,40

KLASSIEK
JENNA SHERRY & DANIEL LOWENBERG: SONATAS FOR VIOLON

AND PIANO: BRAHMS, DOHNANYI

Deze opname van Jenna Sherry en
Dániel L wenberg bevat de relatief
onbekende en weinig gespeelde
vioolversies van Brahms’ twee sonates
Op. 120 plus een even zeldzame
opname van Ern  Dohnányi’s
vioolsonate Op. 21. De Amerikaanse
violiste Jenna Sherry en de Hongaarse
pianist Dániel L wenberg, verkennen

de fragiele en poëtische schoonheid van deze werken. Zijn dit vioolsonates
of transcripties van klarinetsonates? De uitdaging is het navigeren
tussen de instrumentale identiteiten van de viool, altviool en de
(vibrato-loze) klarinet.
label: BMC Records • file under: klassiek
cd: BMCCD 295 • bc: 5998309302954 • EUR 9,40

______________ SARAH HENNIES: SPECTRAL MALSCONCITIES
Op deze nieuwe cd staan twee werken van de
Amerikaanse experimentele componiste Sarah
Hennies. ‘Spectral Malsconcities’ (2018) bestaat
uit zes gekoppelde en gevarieerde secties; het is
zo opgebouwd dat de muzikanten nooit helemaal
synchroon lopen. ‘Unsettle’ (2017) is gebaseerd
op een eerdere compositie uit 2012 waarbij 2 of
3 musici op één vibrafoon spelen. Het zijn

complementaire werken, uitgevoerd door het pianotrio Bearthoven en
het in new music gespecialiseerde Bent Duo.
label: New World Records • file under: klassiek
cd: 80824 • bc: 093228082422 • EUR 10,40

NAAMAN SLUCHIN & ELOY ORZAIZ: PAU CASALS: MIRALLS - REFLETS
De zee en haar steeds veranderende weerschijn
(‘miralls’) was een onuitputtelijke bron van
inspiratie voor Pablo Casals en met name in zijn
“Sonata for violin and piano”, waar hij 30 jaar aan
gewerkt heeft. Verder op deze cd de “Sonata for
violin and piano” van Philippe Gaubert, een goede
vriend van Casals. Ook de violist Joan Manén was
een goede vriend, zijn “Caprice 3 Catalan op. A-33"

is het derde stuk op deze cd. Uitvoering door Naaman Sluchin (viool)
en Eloy Orzaiz Galarza (piano).
label: La Ma de Guido • file under: klassiek
cd: LMG 2163 • bc: 8429977521639 • EUR 11,40

JAZZ
______________________ FEDERICO BONIFAZI: LAST MINUTE

Het jonge pianotalent Federico Bonifazi
(Italië) ontmoette Tolga Bilgin, Turkijes
rijzende ster, aan het conservatorium van
Milaan waar ze enkele jaren geleden
studeerden. Door hun wederzijdse
bewondering en vriendschap konden ze
sindsdien als duo of in een groter ensemble
optreden. Bonifazi’s vierde album Last
Minute is een prachtig voorbeeld van
waar Europese jazz nu staat.
Federico Bonifazi (piano), Tolga Bilgin

(trompet, fluegelhorn), Furio Di Castri (bas), Roberto Batto (drums).
label: Steeple Chase LookOut • file under: jazz
cd: SCCD 33141 • bc: 0716043314126 • EUR 11,90

__ STANLEY COWELL: LIVE AT KEYSTONE KORNER BALTIMORE
Pianist/componist Stanley Cowell uit Ohio begon
zijn jazzcarrière in het midden van de jaren 60 en
levert sindsdien een onuitwisbare bijdrage aan de
jazz. Zijn nieuwste cd is opgenomen in de bekende
Keystone Korner in Baltimore, waar hij losgaat met
een kwintet met twee blazers.
Stanley Cowell (piano), Freddie Hendrix (trompet),
Bruce Williams (altsax), Tom Dicarlo (bas), Vince

Ector (drums), Sunny Cowell (zang)
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31908 • bc: 0716043190829 • EUR 11,90

__________ SANT ANDREU JAZZ BAND: JAZZING 10, VOL. 2
Een nieuw volume in de “Jazzing” collectie. Jazzing
10 Vol. 2 bevat de gastartiesten J Joe Magnarelli
(trompet), Joan Monné (piano) en David Xirgu
(drums). Dit deel is ook een voorbeeld van de
verschillende opnames die in 2019 gemaakt zijn,
zowel met de hele Sant Andreu Jazz Band, als in
kleinere bezettingen.

label: Temps Records • file under: jazz
cd: TCR 1842 • bc: 8436021028280 • EUR 11,40

heruitgave
___________________________________ IALMA: NOVA ERA

De vijf zangeressen van Ialma zijn afkomstig uit
Galicië en wonen al geruime tijd in België. Ze
leggen zich nog steeds toe op de muziek van hun
geboorteland. Deze cd is uitgekomen in 2006
en nu weer opnieuw beschikbaar.

label: Discmedi • file under: Galicië
cd: DM 430802 • bc: 8424295043085 • EUR 8,90
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VINYL

________________ LEYLA MCCALLA: VARI-COLORED SONGS:
A TRIBUTE TO LANGSTON HUGHES

Leyla McCalla’s album is een eerbetoon aan de
zwarte cultuur en identiteit, tevens ook aan de
erfenis van dichter en denker Langston Hughes.
Songwriter/ multi-instrumentalist McCalla heeft
zijn gedichten op haar eigen muziek gezet en
plaatst deze naast arrangementen van Haïtiaanse
folksongs. Zo zorgt ze voor een elegante vermenging

van beide culturen. Haar muziek is doordrongen van een stille kracht,
maar tegelijk transparant. “weighty thoughts handled with the lightest
touch imaginable”, aldus de New York Times.  Ook leverbaar op cd.
label: Smithsonian Folkways • file under: Amerika/Haïti
cd: SFWLP 40241 • bc: 093074024119 • EUR 16,90

____ JOHN MCNEIL QUINTET: THINGS WE DID LAST SUMMER
De opnames voor deze lp vonden plaats in de
zomer van 1983 in jazzclub Montmartre als
onderdeel van het afstudeerconcert van de
befaamde Jamey Aebersold Jazz School.
Trompettist John McNeil leidde een opwindende
groep bestaande uit “all-star-leraren” Dave
Liebman, Jim McNeely, Ron McClure en Ed Soph.
McNeil nam dit concert op als een “hoe-maak-je-

een-live-opname” studie voor de studenten in het publiek. Lp is geperst
van de originele matrix , gelimiteerde oplage. Ook op cd SCCD 31231.
label: Steeple Chase • file under: jazz
lp: SCS 1231 • bc: 0716043123117 • EUR 14,90

pers
The Rheingans Sisters - Receiver (BENDI 5)
• “Entrancing, enigmatic music” (Songlines, TOP OF THE
WORLD)

Kronos Quartet & Friends - Celebrate Pete Seeger. Long Time
Passing (SFWCD/LP 40240)
• “They make even such over-familiar tunes as ‘Turn, Turn,
Turn’ en ‘Where Have All the Flowers Gone’sound like you’re
hearing them anew” (Songlines, ***)

Dalai Lama - Inner world (CD 34800)
• “Anoushka Shankar adds some spine-tingling sitar on the
lovely ‘Ama La’ (...) overall this is a respectful and dignified
insight into a inner world of timeless spirituality” (Songlines,
***)

Jake Blount - Spider Tales (DIRTCD/LP 97)
• “Captivating debut of black Americana” (Songlines, TOP OF
THE WORLD)


