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FOLK * WORLD
________________________ CLAUDIA *NORA* URIO: TERRA

Claudia *Nora* Urio is een Zwitserse
artieste. Zij schrijft en arrangeert muziek
met diverse invloeden. Tegelijkertijd houdt
ze Miles Davis’ uitspraak “Music is about
style” in gedachten. Met drummer Ismaël
Rodriguez creëerde ze Terra, een album
met 12 poëtische songs over de liefde, de
ouderdom, de dood, de natuur, maar ook
meer specifiek de situatie in het Midden-
Oosten, de media en anorexia. De cd is
opgenomen in België, met muzikanten van

verschillende achtergronden en nationaliteiten en als rode draad de
authentieke en onnavolgbare stem van Claudia *Nora*.
label: Home Records • file under: world
cd: 4446231 • bc: 5425015552316 • EUR 11,40

___________ ASLAK BRIMI & MARI MIDTLI: HULDRA HILDUR
Mari Midtli (zang) en Aslak Brimi (viool) werken al vele
jaren samen. Dit keer komen ze met het
kindermuziekproject “Huldra Hildur”. Brimi is geheel
nieuwe wegen ingeslagen toen hij een boek schreef met
begeleidende muziek geïnspireerd door de bergen en
het boerenleven. Een klein, warm en charmant verhaal
over de ontmoeting tussen het kleine meisje Kari en de
ietwat mysterieuze Hildur. Ook voor niet-kinderen!

label: Ta:lik • file under: Noorwegen
bk+cd: TACD 227 • bc: 7090010522480 • EUR 15,90

NB Onderstaande titel is in twee
versies leverbaar: die van Appel
Rekords is uitsluitend bedoeld voor
de Belgische markt, die van ARC
Music voor de Nederlandse markt.
Gelieve daar rekening mee te houden
als je rechtstreeks bij ons bestelt.

___________ WOR: ABOUT TOWERS
In de Lage Landen functioneert de beiaard sinds 1500 als een soort
radiostation dat de klassiekers en hits van het moment speelt.
‘Beiaardiers’ waren professionele musici die bestaande melodieën
verzamelden en bewerkten, componeerden en op de beiaard speelden
voor allerlei evenementen en gelegenheden. Het is met die blik dat
WÖR het materiaal voor hun nieuwe cd arrangeert. De ‘Tijdloze’ top
uit onze streken, met één voet in het verleden, de andere in het heden.
Voor de Nederlandse markt.
label: ARC Music • file under: België
cd: EUCD 2935 • bc: 5019396293526 • EUR 8,90

______________________________  WOR: ABOUT TOWERS
Voor de Belgische markt.
label: Appel Rekords • file under: België
cd: APR 1399 • bc: 8712618002353 • EUR 8,90

KLASSIEK
 DIMITRI ASHKENAZY, ROBIN SHARP, MECHTHILD KARKOW,

JENNIFER ANSCHEL, GUNDULA LEITNER:
BRAHMS & KHOURY: CLARINET

QUINTETS

Ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag
presenteert klarinettist Dimitri Ashkenazy
een opname van twee werken die hem
bijzonder na aan het hart liggen. Naast het
‘Klarinetkwintet’ van Brahms is dit het stuk
‘Gardens of Love’ van de Libanese componist

Houtaf Khoury (*1967). Het is een weerspiegeling van de spanningen
tussen verleden en toekomst, tussen de ketenen van de werkelijkheid
en het verlangen naar liefde.
label: Paladino Music • file under: klassiek
cd: PMR 115 • bc: 9120040732080 • EUR 9,40

JAZZ
KARI IKONEN: IMPRESSIONS, IMPROVISATIONS AND COMPOSITIONS

In augustus 2019 had de Finse jazzpianist
ineens een maand vrij. Hij besloot spontaan
een cd op te nemen bij hem thuis. Zijn enige
begeleider: zijn geliefde Steinway. Schilder
Wassily Kandinsky inspireerde Ikonen tot
enkele van zijn monumentaalste stukken.
Om ook de Arabische toonladders te kunnen
spelen die hij in gedachten had, bedacht hij
de “Maqiano”, een apparaatje dat de
Arabische maqamat-toonladders en andere
micro-intervallen beschikbaar maakt op de

concertvleugel. En zo werd een solopiano-album een symfonische
ervaring! Binnenkort ook op 180 grams vinyl
label: Ozella • file under: jazz
cd: OZ 97 • bc: 4038952000973 • EUR 11,40

__________ VERONIKA HARCSA & ANASTASIA RAZVALYAEVA,
MARTON FENYVESI: DEBUSSY NOW!

Jazz-zangeres Veronika Harcsa, harpiste
Anastasia Razvalyaeva en gitarist /
geluidsontwerper Márton Fenyvesi maakten
eigentijdse transcripties van Debussy’s mooiste
chansons. Zij zetten deze werken in een ander
licht door een meer declamatorische zangtechniek

dan in de klassieke zang, de luchtigheid van de harp en de live
elektronische effecten.
label: BMC Records • file under: jazz
cd: BMCCD 299 • bc: 5998309302992 • EUR 9,40

_____ GARY SMULYAN & RONNIE CUBER: TOUGH BARITONES
Cuber en Smulyan, twee van de belangrijkste
baritonsaxofonisten, ontmoeten elkaar voor de eerste
keer om hun baritonsaxspel in de moderne jazz te
tonen. Ronnie Cuber is al meer dan een halve eeuw
een van de belangrijkste solisten op dit instrument.
Gary Smulyan, meervoudig winnaar van talrijke
jazzpolls als baritonsaxofonist van het jaar, wordt
vooral geprezen voor zijn geestige composities en

uitvoeringen. Met Gary Versace (piano), Jay Anderson (bas), Jason
Tiemann (drums).
label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31903 • bc: 0716043190324 • EUR 11,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

___________________ YAALA BALLIN: SINGS IRVING BERLIN
Ballin Sings Berlin’ is een logisch vervolg op een
reeks hommageconcerten die Yaala Ball+in een
tijdje geleden produceerde onder de titel “His
Name Was Israel Baline”. Het idee begon met
Yaala’s onderzoek naar een mogelijke voorouderlijke
connectie met Irving Berlin (geboren Israel Baline).
Met of zonder connectie, ze eindigde met een
prachtig recital van juweeltjes van misschien wel de

grootste Amerikaanse songwriter. Yaala Ballin (zang), Michael Kanan
(piano), Chris Flory (gitaar), Ari Roland (bas).
label: Steeple Chase LookOut • file under: jazz
cd: SCCD 33143 • bc: 0716043314324 • EUR 11,90

rereleases
DEREK WARFIELD & THE WOLFE TONES: GREEN WHITE ESSENTIAL

GOLD VOL. 1
Derek Warfield is een zanger, songwriter,
mandolinespeler en een van de oprichters van de
Wolfe Tones. Hij bleef met de band op tour tot 2001,
tot de groep uit elkaar viel. Dit is een dubbelcd met
hits uit betere tijden, inclusief tekstboek.

label: Dolphin • file under: Ierland
2cd: DW2CD 100 • bc: 5390108315041 • EUR 10,90

DEREK WARFIELD & THE WOLFE TONES: GREEN WHITE ESSENTIAL
GOLD VOL. 2

Derek Warfield is een zanger, songwriter,
mandolinespeler en een van de oprichters van de
Wolfe Tones. Hij bleef met de band op tour tot
2001, tot de groep uit elkaar viel. Dit is een
dubbelcd met hits uit betere tijden, inclusief
tekstboek.

label: Dolphin • file under: Ierland
2cd: DW2CD 101 • bc: 5390108315065 • EUR 10,90

_______________________________ SKOLVAN: TI AR SEVEN
De Bretonse groep Skolvan bestaat al 30 jaar en speelt
traditionele Bretonse dansmuziek met jazzinvloeden.
Op deze cd verkent Skolvan nieuwe melodische lijnen,
accenten, frasering, akkoorden en arrangementen,
voor een combinatie van bombarde en sax, accordeon
en gitaar.

label: Coop Breizh • file under: Bretagne
cd: BURCD 1148 • bc: 3359340162686 • EUR 11,90

VARIOUS: YAOUANK: LE PLUS GRAND FEST-NOZ DE BRETAGNE
Een fest-noz is een dansavond in Bretagne, waar de
folkdansen in grote kringen of rijen uitgevoerd.
“Yaouank” (jong) is de grootste fest-noz ter wereld,
waar alle bands willen optreden. Diverse populaire
Bretonse groepen zijn op deze compilatie te horen,
met op de achtergrond de voeten van 8000 dansers!

label: Coop Breizh • file under: Bretagne
cd: BURCD 1152 • bc: 3359340162723 • EUR 11,40

ROLAND BECKER: MUSIQUE BRETONNE AUX CONFINS DU 18E SIECLE
De Bretonse bombardespeler Roland Becker, tevens
componist, baseert zich voor deze cd op stukken uit
een unieke collectie, die van Jospeh Mahé (1760-
1831), de eerste verzamelaar van populaire muziek in
Bretagne in de 18e eeuw. Niet minder dan 60
gespecialiseerde muzikanten, zangers en acteurs
namen deel aan dit project om de met
ganzenveerpennen geschreven partituren weer tot

leven te brengen. Bij deze cd hoort een boekje van 100 pagina’s met
talrijke illustraties en achtergrondinfo.
label: Coop Breizh • file under: Bretagne
cd+bk: BURCD 1167 • bc: 3359340163430 • EUR 14,40

brexshit
Transporten vanuit Engeland zijn erg moeizaam en vooral heel
erg duur geworden, dankzij inklarings- en douanekosten. Het
ziet er daarom naar uit dat aanvulling van voorraden en binnen
krijgen van nieuwe titels de komende tijd erg lastig zal zijn.
Zeker voor kleinere labels is het eigenlijk niet te doen. Bij een
aantal belangrijke grotere labels hebben we besteld, maar we
zullen moeten kijken of we de huidige ppd’s kunnen handhaven.
Er zal in ieder geval veel minder frequent besteld kunnen
worden, omdat alleen grotere zendingen opwegen tegen de
extreem sterk gestegen kosten.

pers
The Rheingans Sisters - Receiver (BENDI 5)
• “Dit is op alle fronten muziek die je raakt en die je
meesleept. Receiver is een subliem album dat ik gerust een
klein meesterwerk zou willen noemen.” (Moorsmagazine.
com)
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____________________________________ WYCHAZEL: TAO
Op Tao nodigen exotische instrumenten, rustige
natuurgeluiden en meditatieve composities je uit om in
een vredige, mystieke wereld te stappen. Het album is
een prachtige aanvulling op het best-selling album Zen
Garden uit 2018. Je hoort onder andere guzheng,
bamboefluit, erhu en Tibetaanse klankschalen.

label: MG Music • file under: relaxation
cd: MGCD 485 • bc: 5060085154666 • EUR 11,10

____________________________ PAUL SILLS: SILENT OCEAN
Laat kalmerende golven van subtiele melodieën over je
heen spoelen met deze betoverende muziek van Paul
Sills. Perfect geschikt om bij weg te dromen en te
ontspannen.

label: MG Music • file under: relaxation
cd: MGCD 486 • bc: 5060085154673 • EUR 11,10

________________________________ GUY SWEENS: DIWALI
“Diwali” betekent Festival van het Licht en is één van de
populairste festivals in het hindoeïsme. Je hoort vrolijke
composities, Oosterse instrumenten en subtiele zang.

label: MG Music • file under: world
cd: MGCD 487 • bc: 5060085154680 • EUR 11,10

_____________________ ANDY ROGERS: MOMENTS IN TIME
Moments in Time bevat rustige pianoklanken,
strijkinstrumenten en keyboards in combinatie met
natuurgeluiden. Geschikt voor helende therapieën en
algehele ontspanning.

label: MG Music • file under: relaxation
cd: MGCD 488 • bc: 5060085154697 • EUR 11,10

_____________________ MIDORI: THE PATH OF ASCENSION
De aarde bevindt zich in een transitiefase; de komende
jaren stijgt ze van de 3e naar de 5e dimensie waarin ze
haar volle potentie laat zien en de verwachtingen van
de bevolking gerealiseerd zullen worden. The Path of
Ascension bevat zachte, warme composities die zijn
opgenomen bij 432 Hz, de natuurlijk frequentie van onze

planeet.
label: MG Music • file under: relaxation
cd: MGCD 489 • bc: 5060085154703 • EUR 11,10

___________ MEDWYN GOODALL: THE EDGE OF THE WORLD
Op een ver strand aan het eind van de wereld verschijnt
een brug uit de mist, een pad naar een tweede planeet
aarde wenkt degenen die willen oversteken. De muziek
op dit album is zowel etherisch als mystiek en laat je
wegdromen naar een vredige wereld.

label: MG Music • file under: relaxation
cd: MGCD 490 • bc: 5060085154710 • EUR 11,10


