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NR. 24 • 27 NOVEMBER 2020

FOLK * WORLD
__________________________________ BARÁ: BOLO SABA

De muzikanten van Bará (Baba Sissoko
(Mali), Afra Mussawisade (Iran) en Jozef
Dumoulin (België)) zijn nomaden op onze
planeet. In het begin van de cd zijn de
West-Afrikaanse invloeden het
opvallendst: Baba’s kenmerkende stem
en de repetitieve en hypnotiserende lokale
structuur, typerend voor muziek uit Mali.
De muziek van Bará weerspiegelt de
dagelijkse realiteit van het leven in
moderne steden, met uitstapjes naar jazz,

fusion, jazz-rock, ambient en andere stijlen. Alle invloeden worden
moeiteloos versmolten tot één geluid, zonder ooit de staat van
hypnotische trance te verliezen.
label: Home Records • file under: world
cd: 4446237 • bc: 5425015552378 • EUR 11,40

___________________________ SVÄNG: IN TRAD WE TRUST
Het Finse Sväng, ook wel het
“harmonika-equivalent van het Kronos
Quartet” genoemd, keert op deze cd
terug naar de roots: Finse traditionele
muziek. In Trad We Trust brengt een
eerbetoon aan de Finse volksmuziek in
haar verschillende vormen: de oude
rune-zangtraditie, het spel op de
kantele, jouhikko-spel en de grote
verscheidenheid aan zangstijlen. Dit
alles wordt omgezet in een versie voor

vier mondharmonika’s, het resultaat is echt verbluffend!
label: Galileo MC • file under: Finland
cd: GMC 91 • bc: 4250095800917 • EUR 10,90

CRISPIN MUTANUKA & EDWIN SYASIYA: MUTANUKA AND SYASIYA
Op deze cd staan twee oude meester-muzikanten
van het Leya-volk van Zambia. Het album bevat
alle muziek die te horen is in de documentaire
‘Mutanuka en Syasiya’ van Michael Baird en Engel
Mulder, opgenomen in november 2018 en voltooid
in mei 2020. Daarnaast staan er andere opnames
op die Baird in de loop der jaren maakte (1996,
2010, 2014, 2018) van Crispin Mutanuka (silimba-

xylofoon) en Edwin Syasiya (kanimba-lamellofoon). Crispin Mutanuka
is in juni 2019 overleden.
label: SWP Records • file under: Zambia
cd: SWP 66 • bc: 9789077068687 • EUR 11,40

_____________________________ BELLANOVA: BELLANOVA
In de Apennijnen bestaat een eeuwenoude
traditie van dansen, liederen en rituele feesten,
begeleid door een duo van piffero (een soort
hobo) en accordeon. Bellanöva (‘goed nieuws’)
is een groep die bestaat uit Daniele Scurati
(accordeon) en Stefano Valla (piffero) plus een
klassiek duo, nl. Marcello Fera (viool) en Nicola
Segatta (cello). Dat levert een zeer bijzonder en

spannend samenspel van klanken op.
label: Felmay • file under: Italië
cd: FY 8274 • bc: 0885016827427 • EUR 10,90

________ STEFAN GROSSMAN: LOVE, DEVILS AND THE BLUES
Stefan Grossman mengt zijn versie van folk, blues,
ragtime en jazz in dit prachtige eclectische album
uit 1988. Deze verzameling akoestische
instrumentalen weerspiegelt de invloeden van
o.a. Rev. Gary Davis en John Renbourn. Of het nu
gaat om fingerpicking of het gebruik van een slide,
Grossman’s muziek roept een tijdloze kwaliteit
op. Heruitgave van een Shanachie-album uit 1988.

label: Guitar Workshop • file under: folk/blues
cd: SGGW 165 • bc: 0725543176028 • EUR 9,90

_________________ FRASER BRUCE: EVERY SONG’S A STORY
De Schotse singer-songwriter Fraser Bruce komt
met een uitstekende verzameling van
voornamelijk eigentijdse songs. Vijf daarvan zijn
van eigen hand, andere van bekende songwriters
als Eric Bogle en Dougie McLean. Hij heeft een
groot aantal sessiemuzikanten uitgenodigd
zodat de cd nog afwisselender wordt.

label: Greentrax • file under: Schotland
cd: CDTRAX 413 • bc: 5018081041329 • EUR 9,40

__________________ INGVILD BLAESTERDALEN TRIO: BUVER
Buvêr is het nieuwe album van het Ingvild
Blæsterdalen Trio. De titel komt van de uitdrukking
‘Huggu Buvêr’, wat weer betekent ‘waar het het
beste is om in de cabine te blijven’. Het thema van
de cd is dan ook klimaatverandering, met titels als
‘Greta’s polska’, dat is opgedragen aan Greta
Thunberg. De muziek ligt dicht bij traditionele
Noorse folk.

label: Ta:lik • file under: Noorwegen
cd: TACD 196 • bc: 7090010522497 • EUR 10,90

__________________________ TOR: FOLK CELTIC DE GALIZA
De groep Tor is opgericht door Cástor Castro. Tor
baseert zich op de Galicische folktraditie en
gebruikt de daarbij behorende instrumenten als
doedelzak, fluit en accordeon. Er wordt ook een
link gelegd naar andere Keltische stijlen door het
gebruik van o.a. de Anglo-concertina en de
bouzouki. Het repertoire bestaat uit medley’s of
sets van instrumentale thema’s uit de Galicische

traditie, afkomstig uit archieven en van veldopnames gemaakt door de
bandleden.
label: Inquedanzas Sonoras • file under: Galicië
cd: IDS 1183 • bc: 8424295370198 • EUR 10,90

ROCK
___ THE CATHOLIC GIRLS: ROCK N’ ROLL SCHOOL FOR GIRLS

In het begin van de jaren tachtig behoorden The
Catholic Girls tot de eerste van de volledig
vrouwelijke New Wave-bands die door grote labels
(in hun geval MCA Records) werden getekend. De
band was de belichaming van het onverwachte: ze
zagen er door hun schooluniformen  uit als een
meidengroep, en soms klonken ze zelfs zo, om
vervolgens uit te pakken met een verpletterende

track als “God Made You for Me”. De drie groepsleden beheersten hun
instrumenten en diverse popstijlen als geen ander!
label: JSP Records • file under: rock/new wave
2 cd: JSPCD 2503 • bc: 0788065250324• EUR 13,90

COUNTRY
_________________ VARIOUS: FLATPICKING GUITAR FESTIVAL

Een hele cd met flatpicking saai? De 23 tracks op
deze cd lopen sterk uiteen van rechttoe rechtaan
bluegrass tot Eric Thompson’s bewerking van
twee Ierse reels en Richard Lieberson’s jazzy
‘Paddy on the Swingpipe’. Doc Watson is goed
vertegenwoordigd met drie nummers, naast enkele
onbekende gitaristen. Het zijn allen uitstekende
gitaristen en de stilistische verscheidenheid van

de tracks  maakt dit tot een interessante luisterervaring.
label: Guitar Workshop • file under: country/bluegrass
cd: SGGW 166 • bc: 0725543176127 • EUR 9,90
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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 CHICAGO BLUES

Deze Rough Guide volgt de ontwikkeling
van de Chicago-blues tijdens de
hoogtijdagen in de jaren ’40 en ’50. De
tracks zijn van artiesten die het geluid van
de naoorlogse Chicagoblues gevormd
hebben, waaronder grote namen als
Muddy Waters, Howlin’ Wolf en Jimmy
Reed. Natuurlijk ontbreken gitaristen als
Buddy Guy en Otis Rush niet, net zo min
als harmonikapioniers Little Walter, Sonny
Boy Williamson II en Walter Horton.

Uitstekende remastering op basis van nieuwe technieken.
label: World Music Network • file under: blues
cd: RGNET 1408 • bc: 0605633140828 • EUR 6,90

VINYL
______________ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO CAPE JAZZ

Cape Jazz is een eigen jazz-stijl van
Kaapstad, die veel verschillende muzikale
invloeden van het carnaval tot aan de kerk
en daarbuiten combineert. De naam werd
voor het eerst commercieel gebruikt door
Mountain Records, op voorstel van
saxofonist Basil Coetzee, en werd
sindsdien gemeengoed. Op deze cd staan
de legendarische saxofonisten Basil
‘Manenberg’ Coetzee en Robbie Jansen,
naast o.a. Pacific Express en The Tony

Schilder Trio.
label: World Music Network • file under: jazz
lp: RGNETLP 1399 • bc: 0605633139945 • EUR 11,40

re-release
____________________ PLASTIC BERTRAND: GREATEST HITS

Een verzameling grootste hits van Plastic Bertrand uit de
periode 1978 tot 1984. Roger Jouret, beter bekend als
Plastic Bertrand, had in 1977 een wereldwijde hit met ‘Ça
Plane Pour Moi, dat wordt gezien als een New-Wave-
klassieker.

label: Choice of Music • file under: pop
cd: COM 8080042 • bc: 4040589808044 • EUR 10,90

_________________ JULIETTE GRECO: LEGEND OF CHANSON
label: Choice of Music • file under: chanson
2cd: COM 2001282 • bc: 4040589201289 • EUR 11,40

________________________ JULIETTE GRECO: ODEON 1999
label: Choice of Music • file under: chanson
2cd: COM 2001042 • bc: 4009880001042 • EUR 11,40

___ JULIETTE GRECO: UN JOUR D’ETE ET QUELQUES NUITS ...
label: Choice of Music • file under: chanson
cd: COM 2001032 • bc: 4009880001035 • EUR 10,90

CAJUN * ZYDECO
____________ VARIOUS: SWAMP GOLD. LOUISIANA LEGENDS

In 1999 nam de beroemde radio-ondernemer Paul
Marx, samen met de hulp van artiesten/producers/
technici Steve Grisaffe, Terry Dupuy & Mark
Gamache plus een legendarische cast artiesten,
deze meesterlijke collectie van 14 nieuwe Louisiana
Swamp Pop opnames op. Veel van deze opnames
werden direct regionale radiohits. Re-release.

label: Jin Records • file under: swamp pop
cd: JINCD 9108 • bc: 046346910825 • EUR 9,90

KLASSIEK
___ AGATA ZUBEL & KATARZYNA DUDA, KLANGFORUM WIEN,

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN:
AGATA ZUBEL: CLEOPATRA’S SONGS

“Give me some music!” Deze woorden uit
Shakespeare’s ‘Antony & Cleopatra’, die
Cleopatra’s Songs openen, lijken bijzonder goed
gekozen om de relatie van de jonge Poolse

componiste en zangeres Agata Zubel met de muziek te karakteriseren.
Muziek is een vitale behoefte, maar ook iets dat jou iets geeft. Dit is
een album met drie grote werken, uitgevoerd door toonaangevende
ensembles, waaronder het Klangforum Wien en het Ensemble
Intercontemporain.
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15068 • bc: 9120040735685 • EUR 9,40

__________ MARCO FUSI  & PIERLUIGI BILLONE: LUIGI NONO:
LA LONTANANZA NOSTALGICA UTOPICA FUTURA

Dertig jaar na de dood van de Italiaanse componist
Nono (die elektronische en seriële muziek schreef)
heeft diens ‘La lontananza nostalgica utopica
futura’ niets van zijn fascinatie verloren. In deze
nieuwe opname bieden violist Marco Fusi en
componist Pierluigi Billone een nieuwe benadering
van Nono’s werk en geven hun persoonlijke visie
op wat een hedendaagse klassieker geworden is.

Kopers van de cd krijgen een gratis download van de binaurale versie.
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15086 • bc: 9120010280863 • EUR 9,40

JAZZ
_____________________ DAG-FILIP ROALDSNES: RESONANS

Dag-Filip Roaldsnes loopt voorop als een
onderscheidende en unieke pianist en componist
die druk bezig is zijn eigen taal te vinden. Met
Resonance voltooit hij een trilogie bestaande uit
het album Forst (NORCD 1212) en I Eit Landskap
(NORCD 1675). Dag-Filip Roaldsnes verkent het
sonore potentieel van het ensemble en werkt met
verschillende texturen in ritme en harmonie. Dit

is Noorse kamerjazz op zijn best.
label: NORCD • file under: jazz
cd: NORCD 2009 • bc: 7042986120092 • EUR 10,90

_______________________ DAG-FILIP ROALDSNES: TRILOGI
Met het verschijnen van Resonans (NORCD 2009)
voltooit Dag-Filip Roaldsnes zijn trilogie. Het
label heeft een slipcase geproduceerd in een
zeer beperkte oplage waar alle drie de releases
in zitten, de trilogie is gesigneerd. Trilogi is een
belangrijk audiodocument dat de ontwikkeling
van een musicus / componist door jarenlange
interactie met een ensemble laat zien. Een

persoonlijke verkenning van veel verschillende spanningsvelden tussen
improvisatie en compositie. Noorse jazz , gespeeld door een nieuwe
generatie jonge musici. Mooi, direct, organisch en eerlijk.
label: NORCD • file under: jazz
3cd: NORCD 2010 • bc: 7042986120108 • EUR 25,40
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Various - The Rough Guide To The Roots Of Gospel (RGNET 1404)
• “De muzikale Rough Guides leveren altijd prima compilaties
op, met meestal een aantal bekende namen, en een groot
aantal onbekendere namen die dan de grote verrassingen
blijken te zijn. Dat is ook weer zo bij The Rough Guide to the
roots of Gospel met opnames van 1960 tot 1930.”
(Moorsmagazine.com)

Kronos Quartet & Friends: Celebrate Pete Seeger. Long Time
Passing (SFWCD 40240)
• “Het Kronos Quartet maakte een album van een uur lang om
de nalatenschap van Pete Seeger te eren, en het is een album
geworden waar ik ontroerd, maar soms ook geschokt en zeker
geraakt naar geluisterd heb. Want het begint meteen al met
het openingsnummer Which Side Are You On? dat verbluffend
actueel blijkt te zijn. En dat gaat voor het hele album op,
verbijsterend genoeg. (...) Een absolute aanrader!”
(Moorsmagazine.com)


