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NR. 25 • 11 DECEMBER 2020

Voornoteren
_________________________ VARIOUS: A WOMAN’S HEART

Een van de best-verkochte titels uit onze catalogus
(drie keer platina in Ierland): het allereerste ‘Woman’s
heart’-album nu op vinyl. Uiteraard met de track ‘Only
a woman’s heart’, die de doorbraak voor Eleanor
McEvoy zou worden. Met o.a. Mary Black, Sharon
Shannon, Frances Black en Maura O’Connell.

label: DARA Records • file under: folk/Ierland
lp: DARTELP 158 • bc: 5099343992658 • EUR 24,40

FOLK * WORLD
__________________________ DUFF THOMPSON: HAYWIRE

Haywire, het debuut van songwriter/
producer Duff Thompson, is een swampy
mix van folk, pop en garagerock. Elk
nummer heeft zijn eigen leefwereld. Zo
begeleiden strijkers, klarinet en steelgitaar
een Slim Whitman-achtig slaapliedje,
gevolgd door live-to-tape garagerock,
popballades contrasteren met uitgeklede
gitaarfolk. Een ontroerend en spannend
debuut.

label: Mashed Potato Records • file under: Amerika
cd: MPTCD 4 • bc: 0877746002953 • EUR 9,90

___________________ GILLES SERVAT: A CORDES DEPLOYEES
De bekende Franse chansonnier Gilles Servat en
zijn muzikanten willen het publiek verrassen met
deze nieuwe cd. Ze willen het trouwe publiek
ontroeren en een nieuw publiek aantrekken. Met
3 niet eerder uitgebrachte tracks en 8 volledig
herschreven voor een klassiek trio. Ook na 50 jaar
op het podium maakt Servat nog steeds indruk!

label: Coop Breizh • file under: Frankrijk
cd: BURCD 1171 • bc: 3359340163720 • EUR 11,40

BLUES
_______________ VARIOUS: SLIDE IT ON IN! 28 CLASSICS OF

SLIDE GUITAR BLUES 48-61

Deze verzamelaar is samengesteld door
Neil Slaven, de blueskenner die ook mooie
compilaties maakt voor JSP Records.
Verschillende van de slidegitaristen op
deze cd, zoals John Lee, John Dudley, Dan
Pickett en Pinetop Slim, zijn weinig bekend
buiten de bluesverzamelcirkels. Anderen
zijn grootheden, zoals Muddy Waters,
Robert Nighthawk, Johnny Shines en

Homesick James. 28 tracks, uitgebreide liner notes.
label: Jasmine • file under: blues
cd: JASMCD 3195 • bc: 604988319521 • EUR 9,40

COUNTRY
____________________ CLINT EASTWOOD: COMPLETE CLINT.

SINGLES & MORE 1961-1962

In zijn 90 jaar op deze aardbol heeft Clint Eastwood
veel gedaan: o.a. acteur, regisseur, filmproducent
en politicus en af en toe een jazzpianist om er
maar een paar te noemen. Ook was hij actief als
zanger, zoals blijkt uit deze verzamelaar met A- en
B-kanten van een aantal singles hij in de vroege

jaren ’60 uitbracht. Deze zijn aangevuld met countrysongs. Dit is het
eerste project dat de “Complete Clint” op één cd samenbrengt.
label: Jasmine • file under: country
cd: JASMCD 3764 • bc: 604988376425 • EUR 9,40

ROCK * POP
___________________________ BILLYMONKEYS: 7 PECADOS

Billymonkeys uit Granada presenteren op hun
nieuwe album acht nieuwe tracks, zeven daarvan
verwijzen naar de hoofdzonden als een rode draad
naar verdorvenheid en delirium.
Het geluid van BillyMonkeys omvat alle aspecten
van rock ‘n’ roll, van de meest klassieke zoals Stray
Cats en Reverend Horton tot The Delta Bombers.
Ook leverbaar op vinyl.

label: The Borderline Music • file under: rock ‘n’ roll
cd: TBM 232 • bc: 8424295370396 • EUR 9,40

________ JOAN MIQUEL OLIVER: AVENTURES DE LA NOTA LA
Dit nieuwe werk van de Mallorcaanse muzikant
Joan Miquel is gebaseerd op de principes van de
twaalftoonsmuziek. Alleen al daarom kan dit album
worden beschouwd als een van de moedigste
experimenten op het gebied van de Catalaanse
popmuziek, maar de cd gaat verder dan het puur
experimentele. De instrumentatie is zowel
akoestisch als elektronisch, met zeer natuurlijke

gitaren of analoge synthesizers. Ook leverbaar op vinyl.
label: Blau Produccions • file under: pop
cd: BL 75502 • bc: 8424295117557 • EUR 11,40

KLASSIEK
________ KANSAS CITY SYMPHONY, MICHAEL STERN (DIR.):

LESHNOFF: SYMPHONY NO. 3 - PIANO CONCERTO

Op deze hybride SACD staan twee nieuwe
werken van de toonaangevende
Amerikaanse componist Jonathan
Leshnoff (wereldpremières). Hij staat
bekend om zijn opvallende harmonieën,
de structurele complexiteit en de krachtige
thema’s van zijn muziek. De derde
symfonie is geïnspireerd op de brieven
die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar
huis gestuurd werden, met teksten
gezongen door bariton Stephen Powell.

Het is gekoppeld aan Leshnoff ‘s nieuwe en spannende pianoconcert,
opgedragen aan en uitgevoerd door pianist Joyce Yang. Dit is het
achtste album in de serie Reference Recordings met Kansas City
Symphony.
label: Fresh! • file under: klassiek
HSACD: FR 739 • bc: 030911273927 • EUR 12,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

________________ CATHERINE MARIE TUNNELL & IAN PACE:
HORATIO RADULESCU: THE COMPLETE CELLO WORKS

Catherine Marie Tunnell (cello) en Ian Pace (piano)
voeren het complete cellowerk van de in 2008
overleden componist Horatio Radulescu uit: ‘L’Exil
Intérieur, op. 98 for cello & piano’ (Ian Pace, piano);
‘Das Andere, op. 49’ (versie voor cello); ‘Pre-
Existing Soul of Then, op. 76 for 2 cellos’; ‘Lux
Animae, op. 97 for cello’. “Longstanding R dulescu
advocates Tunnell (his widow) and Pace here give

performances of precision, commitment and imagination” (Gramophone
Magazine)
label: Mode Records • file under: klassiek
cd: MODCD 317 • bc: 0764593031727 • EUR 10,40

JAZZ
_________ SYLVAIN RIFFLET & JON IRABAGON: REBELLION(S)

Rebellion(s) is het geesteskind van twee
uitstekende saxofonisten, Sylvain Rifflet uit
Frankrijk en Jon Irabagon uit de VS. Zij zijn ervan
overtuigd dat zelfs vandaag de dag jazz kan
fungeren als een megafoon voor de brandendste
sociale kwesties van de dag. De basis voor deze
composities zijn emblematische speeches uit
verleden en heden. Ze halen ons uit de positie

van ontspannen luisteraars, terwijl we in de muziek de passie van John
Coltrane, Sun Ra of Ornette Coleman horen. Sylvain Rifflet (tenorsax),
Jon Irabagon (mezzo-sopraan- en sopranino-sax), Sébastien Boisseau
(contrabas), Jim Black (drums).
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMCCD 296 • bc: 5998309302961 • EUR 9,40

__________ JOAN CHAMORRO: JOAN CHAMORRO PRESENTA
JOANA CASANOVA

Op dit 13e deel in de serie “Joan Chamorro
presenteert” staat de zeer jonge zangeres en
saxofoniste Joana Casanova centraal.
Pretentieloze muziek, zonder overbodige
versieringen, maar authentiek en met kracht. Ze
overtuigt zowel met haar saxofoons (de alt in de

lijn van de klassiekers als Johnny Hodges en de tenor in de lijn van Gene
Ammos en Ben Webster) als met haar stem, vol swing en nuance.
label: Jazz to Jazz • file under: jazz
cd: JJ 20024 • bc: 8437014576191 • EUR 11,40

VINYL
_________ 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.
Eerder op cd verschenen.
label: Delmark • file under: jazz
cd: DF 3035 • bc: 0 38153503512 • EUR 11,90

STANLEY COWELL, BILLY HARPER, REGGIE WORKMAN, BILLY HART:
SUCH GREAT FRIENDS

Een all-star sessie die nooit meer loslaat,
oorspronkelijk opgenomen in 1983 voor het Strata
East-label. Het album is een kwartetinspanning,
onder leiding van Stanley Cowell (piano), maar
met deelname van Billy Harper op tenorsax,
Reggie Workman op bas, en Billy Hart op drums.
Het algemene gevoel lijkt veel op Harper’s eigen

werk uit die tijd - met name zijn late jaren ’70 Japanse sessies. De tracks
zijn allemaal vrij lang en spinnen uit met een vrij expressieve benadering.
180 grams vinyl, geperst bij P&O.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 9004 • bc: 5060149623244 • EUR 21,90

__________________ JOHN HICKS: STEADFAST. SOLO PIANO
Pianist John Hicks (1941-2006) gaf gedurende
enkele decennia veel aan de jazz, maar kreeg nooit
echt de waardering die hij zo rijkelijk verdiende.
Niet alleen vanwege zijn wonderbaarlijke spel, is
maar ook zijn vermogen om herkenbare
composities te maken die zwervend en melodieus,
suggestief en gedenkwaardig zijn. Deze lp werd
opgenomen tijdens dezelfde sessie als zijn Hells

Bells album.
180 grams vinyl, geperst bij P&O.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 9008 • bc: 5060149623145 • EUR 21,90

___________________________ BILLYMONKEYS: 7 PECADOS
Billymonkeys uit Granada presenteren op hun
nieuwe album acht nieuwe tracks, zeven daarvan
verwijzen naar de hoofdzonden als een rode draad
naar verdorvenheid en delirium.
Het geluid van BillyMonkeys omvat alle aspecten
van rock ‘n’ roll, van de meest klassieke zoals Stray
Cats en Reverend Horton tot The Delta Bombers.
Ook leverbaar op cd.

label: The Borderline Music • file under: rock ‘n’ roll
lp: TBMLP 232 • bc: 8424295370402 • EUR 13,90

________ JOAN MIQUEL OLIVER: AVENTURES DE LA NOTA LA
Dit nieuwe werk van de Mallorcaanse muzikant
Joan Miquel is gebaseerd op de principes van de
twaalftoonsmuziek. Alleen al daarom kan dit album
worden beschouwd als een van de moedigste
experimenten op het gebied van de Catalaanse
popmuziek, maar de cd gaat verder dan het puur
experimentele. De instrumentatie is zowel
akoestisch als elektronisch, met zeer natuurlijke

gitaren of analoge synthesizers. Ook leverbaar op cd.
label: Blau Produccions • file under: pop
lp: BL 75501 • bc: 8424295137555 • EUR 16,90

brexit
Zoals bekend importeren wij diverse
labels uit Engeland, zoals World Music
Network, JSP, Greentrax, Pure
Pleasure, Jasmine e.a. Voor zover
mogelijk hebben we de voorraad op
peil gehouden en gebracht.
Maar er komt een moment dat we

weer moeten bestellen, zoals nieuwe titels die begin volgend
jaar gepland staan. Op dit moment is het voor niemand nog
duidelijk hoe het transport vanaf januari gaat verlopen. Wij
doen ons best, maar het kan zijn dat we niet alles op tijd gaan
binnen krijgen begin volgend jaar.
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Leyla McCalla - Vari-colored Songs. A Tribute To Langston
Hughes (SFWCD/LP 40241)
• “McCalla, die Haïtiaanse wortels heeft, grijpt ook terug op
de muzikale tradities van Haïti, de eerste zwarte republiek.
De gedichten van Hughes blijken actueler dan ooit, de
arrangementen van McCalla sluiten perfect aan op de jazz
poetry van Hughes. Geen jazz, inderdaad, maar de sfeer van
Haïti en New Orleans klinken steeds door.”
(Moorsmagazine.com)
Kronos Quartet & Friends: Celebrate Pete Seeger. Long Time
Passing (SFWCD/LP 40240)
• (...) “waar de kracht van dit album in schuilt: door de jaren
heen grijs gedraaide en sleets geworden wijsjes worden
dankzij de inventieve orkestraties weer opwindend en
sprankelend.” (MixedWorldMusic.com)

OREADE
___ DEVA PREMAL: DEVA – THE INSTRUMENTAL MEDITATIONS

Deva – The Instrumental Meditations
nodigt je uit om de muziek van Deva
Premal vanuit een heel ander perspectief
te benaderen. De instrumentale tracks
zijn van een kalme schoonheid die
ondersteuning bieden aan alle meditatie-
en ontspanningssessies. Zet het album op
herhaling en vul je kamer met een zacht,
atmosferisch parfum.

label: Medial Music • file under: mantra’s
cd: PM 14056 • bc: 4036067140560 • EUR 11,30


