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2021/1 • 15 JANUARI

WORLD * FOLK
_________________ AHMED EL-SALAMOUNY: RIO RHYTHMS

Ahmed El-Salamouny, de specialist op het gebied
van Braziliaanse gitaarmuziek, brengt op deze cd
zeventien stukken. Ze vormen een spannende
mix van Braziliaanse ritmes, soms poëtisch en
dromerig, soms zeer virtuoos. Het album wisselt
eigen composities af met arrangementen van
bekende componisten, zoals Tom Jobim en Baden
Powell. Ahmed speelt met alle nauwkeurigheid

van een klassiek geschoolde gitarist en met alle passie van het zuiden.
label: Acoustic Music • file under: Brazilië
cd: CD 1612 • bc: 4013429116128 • EUR 11,40

________________ VARIOUS: FOLK MUSIC OF CHINA VOL. 9.
FOLK SONGS OF THE UZBEKS & TATARS OF CHINA

De Oezbeken en de Tataren wonen beide in de
provincie Xinjiang en spreken Turkse talen. De
Oezbeekse muziek toont haar artistieke charme
met complexe melodische variaties en prachtige
ornamenten. De muziek van de Tataren is populair
onder verschillende etnische groepen. Op dit album
begeleidt de accordeon alle Tataren-liedjes. De

kubyz, de koperen mondharp, is een ander populair instrument onder
hen, evenals de qurai, een soort fluit.
label: Naxos World • file under: China
cd: NXW 76096 • bc: 0636943709627 • EUR 8,90

___________________________ PACO MONTALVO: LEYENDA
Met meer dan 900.000 volgers is Paco Montalvo
een van de meest gevolgde flamenco-artiesten ter
wereld. Zijn onmiskenbare flamencostempel en de
prachtige melodieën die hij zijn viool laat zingen,
komen in dit nieuwe werk tot uiting. Alegría’s,
bulería’s, tango’s, rumba’s en tanguillo’s de Cádiz
zijn slechts enkele van de stijlen die Paco Montalvo
op deze nieuwe cd gebruikt. Flamencolegendes als

El Pele en Carles Benavent, de eerste bassist van Paco de Lucía, hebben
meegewerkt.
label: Maralvo Music • file under: Spanje/ flamenco
cd: VARMAM 4 • bc: 8435307610324 • EUR 14,90

VARIOUS: THE BEST OF TRANSGLOBAL WORLD MUSIC CHART 2020
Een compilatie van de beste wereldmuziek van
2020 - gepresenteerd door ARC Music en de
gewaardeerde Transglobal World Music Chart
panelleden. Deze selectie biedt de #1 kaartartiesten
uit elke maand van 2020, van Latijns-Amerika tot
Noord-Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.

label: ARC Music • file under: world
cd: EUCD 2938 • bc: 5019396293823 • EUR 7,40

_______________________________ VARIOUS: PICNIC TEIDI
Een leuke cd met nieuw gecomponeerde liedjes en
rijmpjes voor kinderen (0-8 jaar), gezongen in het
Gaelic.

label: Gael Linn • file under: Ierland
cd: CEFCD 215 • bc: 656297012150 • EUR 11,40

ROCK
________________________ SONDARUA: ETERNO COMBATE

SonDaRúa bestaat uit Hugo Guezeta en Álex Arnoso
op zang plus That Bass als DJ. Hun debuut is een
eclectisch album, met verschillende muzikale stijlen
van rap via ska en rock tot reggae.

label: Inquedanzas Sonoras • file under: rock
cd: IDS 229 • bc: 8435383672452 • EUR 9,90

KLASSIEK
__________ FADIA TOMB EL-HAGE & FRAGMENTS ENSEMBLE,

THE BEIRUT ORIENTAL ENSEMBLE: MASARAT

De Libanese Fadia Tomb el-Hage is een
contra-alt en een van de weinige zangeressen
die zich volkomen thuisvoelt in de oosterse
en westerse muziektradities. In het ensemble
Sarband combineert zij beide, op deze nieuwe
(dubbel) cd zingt ze 19 nieuwe werken van
Libanese componisten voor zang en
ensemble. Ze presenteert een kaleidoscoop
van stijlen, uitdrukkingen, kleuren en
instrumentaties, een rijkdom in tekst en

geluid.
label: Orlando Records • file under: klassiek
2 cd: OR 42 • bc: 9120040732431 • EUR 13,90

________________ SONIA VISENTIN & EX NOVO ENSEMBLE:
CLAUDIO AMBROSINI - CHAMBER MUSIC

De Italiaanse componist Claudio Ambrosini is een
van de meest gedurfde scheppers van utopische
virtuositeit, die ontstaan is in de werkplaats van het
Ex Novo Ensemble, een permanent actieve werkplaats
voor vernieuwd onderzoek. Deze cd is een droom van
avant-garde meteen voorkeur heeft voor
stormachtige energie, maar die ook ruimte geeft

voor een onderstroom van zang (sopraan Sonia Visentin), waarin een
heimelijke schaduw van Maderna verschijnt.
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15084 • bc: 9120010280849 • EUR 9,40

_________________ MANUEL ZURRIA & DARIO CALDERONE:
BERNHARD LANG - FLUTE & BASS

Het werk van de Oostenrijkse componist Bernhard
Lang is moeilijk in een hokje te stoppen. Hij gebruikt
invloeden uit compleet verschillende genres, van
freejazz en improvisatie tot hiphop. De drie stukken
op deze cd tonen zijn virtuositeit en zijn complexe
muziek duwt de uitvoerenden naar de grenzen van

hun kunnen. Dit zorgt voor een uiterst geconcentreerde en intieme
ervaring, voor de musici en hun luisteraars. Manuel Zurria, fluit; Dario
Calderone, contrabas.
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15089 • bc: 9120010280894 • EUR 9,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

____ERIK BERTSCH: MARCO STROPPA: MINIATURE ESTROSE -
PRIMO LIBRO

‘Miniatuur’, zoals componist Stroppa het hier
gebruikt, verwijst naar een stuk dat tot in detail is
uitgewerkt, zoals de miniaturen in middeleeuwse
manuscripten. ‘Estrose’ is een onvertaalbaar woord
dat te maken heeft met de verbeelding, maar ook
met extravagantie en excentriciteit. Stroppa deed

bijna 20 jaar over het schrijven van deze fascinerende pianomuziek, hier
uitgevoerd door Erik Bertsch (geboren in Nederland).
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15071 • bc: 9120040735715 • EUR 9,40

JAZZ
JOAN CHAMORRO: JOAN CHAMORRO PRESENTA JAN DOMENECH

Dit is het 14e album in de collectie van “Joan
Chamorro presenteert ...” met de jonge
pianist Jan Domènech. Hij luisterde naar
pianisten als Red Garland, Teddy Wilson,
Duke Ellington en Oscar Peterson en zette
zijn zoektocht naar meer eigentijdse klanken
voort via Brad Mehldau, Fred Hersh en hun
leermeesters. Met de medewerking van
gerenom-meerde internationale solisten
als Scott Hamilton, Dick Oatts en Joe
Magnarelli.

label: Jazz to Jazz • file under: jazz
cd: JJ 20025 • bc: 8437014576207 • EUR 11,40

re-releases
 LIAM CLANCY: THE ESSENTIAL COLLECTION - LIVE AT THE OLYMPIA

De in 2009 overleden Liam Clancy vormde samen
broers Tommy en Patrick Clancy plus Tommy Makem
de zeer populaire folkgroep ‘The Clancy Brothers
and Tommy Makem’. Deze set bestaat uit de in 2010
verschenen dubbel-cd The essential , aangevuld
met de dvd Yes ... Those were the days, live
opgenomen in de Olympia (Dublin) in 1992.

label: Dolphin • file under: Ierland
2cd+dvd: DOLDVD2 108 • bc: 5099343241084 • EUR 12,90

______________ THE THREE AMIGOS: ON THE ROAD AGAIN.
THE ESSENTIAL COLLECTION

Robert Mizzell, Jimmy Buckley en Patrick Feeney
werken weer samen als ‘The Three Amigos’. Deze
dubbel-cd is een complete verzameling van hun
mooiste opnames en optredens.

label: Dolphin • file under: country/Ierland
2cd: DOLTV2C 132 • bc: 5099343611320 • EUR 11,40

____ PEP LAGUARDA & TAPINERIA: BROSSA D’AHIR (REISSUE)
Heruitgave van het enige album van deze singer-
songwriter uit Valencia, oorspronkelijk uitgekomen
in 1978. Melodieuze folky rock met Mediterrane
inslag.

label: Discmedi • file under: rock/folk
cd: DM 537302 • bc: 8424295053732 • EUR 8,90

____________________________________NA FIANNA: LIVE
Een live-dubbel-cd van deze relatief jonge Ierse
folkband.

label: Dolphin • file under: Ierland
2cd: DOLTV2C 127 • bc: 5099343441279 • EUR 11,40

_____ ANNIE EBREL & RICCARDO DEL FRA: VOULOUZ LOAR -
VELLUTO DI LUNA

Heruitgave van een van de mooiste artistieke
ontmoetingen van traditionele Bretonse zang met
een contrabas. Een natuurlijke stem, fascinerend en
gewoonweg mooi. Een contrabas met een diep en
indringend geluid, dat zingt, omarmt en verstrengelt.

label: Coop Breizh • file under: Bretagne
cd: BURCD 1118 • bc: 3359340161245 • EUR 11,40

_________________________SOIG SIBERIL: HABASK GUITAR
Virtuoos Bretons gitarist Soïg Sibéril is uitgegroeid
tot een van de beste performers op het gebied van
Keltische gitaar. Habask is een echt een solo-album,
zonder gasten. Het is gewoon Soïg en zijn gitaar, die
akoestische muziek speelt, geïnspireerd op de
traditionele muziek van verschillende Keltische
culturen.

label: Coop Breizh • file under: Bretagne
cd: BURCD 1119 • bc: 3359340161368 • EUR 11,90

____________________________ DIDIER SQUIBAN: MOLÈNE
Didier Squiban is een Bretonse pianist/ componist.
Zijn werk is een combinatie van traditionele Bretonse
muziek, jazzimprovisatie en klassieke romantiek.
Hij nam Molène in de kerk van het gelijknamige
eiland op. Het is een suite waarin hij Bretagne in
pianoklanken verbeeldt, zowel bewerkingen van
traditionele melodieën als eigen composities.
label: Coop Breizh • file under: Bretagne

cd: BURCD 1168 • bc: 3359340163478 • EUR 11,40

SOLDAT LOUIS: QUELQUES NOUVELLES DU FRONT
Een volledig nieuw album van deze populaire Franse
rockgroep uit Lorient (Bretagne). Het is in de bekende
stijl: een mix van Keltische rock, zeemansliederen en
kritische songs. Met een nieuwe, energieke live-versie
van hun grote hit ‘Du Rhum, des femmes’ als bonus.

label: Coop Breizh • file under: Bretagne
cd: BURCD 1124 • bc: 3359340161597 • EUR 12,90
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dvd
_____________ LIAM CLANCY: YES.. THOSE WERE THE DAYS.

LIVE AT THE OLYMPIA THEATRE

Deze dvd is live opgenomen in de Olympia (Dublin) in
1992. Hij maakt ook deel uit van een set met dubbel-cd
(zie rereleases).

label: DOLPHIN• file under: Ierland
dvd: LCDVD 1 • bc: 5099343200012 • EUR 9,90

marketing
‘The New York City Jazz Record’ is een maandelijks tijdschrift
in New York City met recensies en concertaankondigingen van
jazz. Het riep de labels Steeple Chase (Denemarken) en BMC
Records (Hongarije) uit tot labels van het jaar in 2020. Beide
labels worden door ons vertegenwoordigd.

pers
La Carpaude - Gote d’ewe (4446220)
• “ Dat het grotendeels om traditioneel repertoire gaat, wordt
behendig gecamoufleerd met geraffineerde arrangementen.
Daarbij hebben ze in elk geval goed geluisterd naar Zap Mama.
Lichtvoetig en speels dartelen de stemmen om elkaar heen,
terwijl percussionist Max Charue met trefzekere klappen de
zaak op scherp zet. (...) Maar het zijn toch vooral de
uitgekiende en verrassende arrangementen die de plaat zo
aangenaam afwisselend maken.” (MixedWorldMusic)

Flairck - Back alive (4446236)
• “Negen nummers in totaal, die allen een meer dan gemiddelde
lengte hebben en aandachtig luisteren afdwingen. Vaak
complex gearrangeerd, maar soms wordt er ook opvallend
ontspannen gespeeld. De term symfonische folk zou de lading
kunnen dekken. Met Back alive wordt de stijl en de historie
van Flairck recht gedaan.” (New FolkSounds)


