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2021/3 • 12 FEBRUARI

FOLK * WORLD
__________________________ STEVE TILSTON: SUCH TIMES

Met zijn tijdloze en ongelooflijk goed
gemaakte songs is Steve Tilston die
zeldzame combinatie van zanger,
songwriter en gitarist die uitblinkt in alle
aspecten. Hij wordt bovendien beter en
relevanter naarmate de tijd verstrijkt. Van
zijn prachtige instrumentals tot zijn
bewerking van de Antônio Carlos Jobim-
klassieker ‘Waters Of March’, dit is echt
een groeiplaatje. Steve bespeelt zijn
nieuwe, zelf ontworpen Brook ‘Calder’-

gitaar om zijn uitmuntende muzikaliteit en lyrisch meesterschap op
vakkundige wijze te etaleren.
label: Riverboat • file under: folk
cd: TUGCD 1128 • bc: 0605633012828 • EUR 9,40

YAMILE CRUZ MONTERO & CHRISTOS ASONITIS: RAPSODIA CUBANA
Cubaans repertoire, oorspronkelijk geschreven voor
piano, verrijkt met latin-jazz door de toevoeging
van percussie-instrumenten. De Cubaanse
klassieke pianokunsten van Yamilé Cruz Montero
worden meesterlijk gecombineerd met de cajón,
pandeiro en drums van Christos Asonitis. Samen
creëren zij een vernieuwend en meeslepend
resultaat.

label: Naxos World • file under: Cuba
cd: NXW 61542 • bc: 0636943715420 • EUR 8,90

SIGRID STUBSVEEN: EN SKULLE LEVD FOR OG EN SKULLE LEVD NA
Sigrid Stubsveen is een Noorse folkvioliste met een
afgeronde masteropleiding aan de Noorse
Muziekacademie. Voor deze cd is ze in de archieven
gedoken en baseerde ze zich op twee belangrijke
voorgangers: Johan Elgshøen (1853-1926) en
Embret Lund (1903-1992). De letterlijke vertaling
van de titel van haar cd is “Je had eerder moeten
leven en je zou nu moeten leven”. Ze zegt veel

geleerd te hebben van de oude opnames, maar dat ze bovendien wil
dat de muziek ook nu nog relevant is.
label: Ta:lik • file under: Noorwegen
cd: TACD 224 • bc: 7090010522473 • EUR 10,90

______________________________ PUERTA SUR: AZABACHE
Het trio Puerta Sur ontmoette de bekende Spaanse
jazzsaxofonist Jorge Pardo op het podium. Zo
begonnen Ton Risco (vibrafoon), Dani Domínguez
(drums) en Joan Masana (contrabas) dit project dat
jazz omkleedt met flamencoritmes in een ongewone
formatie. Met Jorge Pardo op dwarsfluit.

label: Inquedanzas Sonoras • file under: Spanje/
flamenco /jazz

cd: IDS 230 • bc: 8435383677044 • EUR 10,40

______________ VARIOUS: COLECCION 113 MEJORES COPLAS
Een uitstekende compilatie, in een 6cd- pakket met
113 nummers. De beste stemmen van de Spaanse
copla aller tijden, waaronder Concha Piquer, Lola
Flores, Antonio Molina, Marifé de Triana, Manolo
Caracol, Juanita Reina en vele anderen.

label: Novoson • file under: Spanje/flamenco
6cd: • NS 42803 bc: 8429965428032 • EUR 16,90

BLUES
_______ LOUISIANA RED & SUGAR BLUE: RED FUNK ‘N BLUE.

THE COMPLETE 1978 RECORDINGS

Eind 1977 trad gitarist/mondhar-
monikaspeler Louisiana Red voor het eerst
op in Groot-Brittannië. Hij vertelde labelbaas
John Stedman over een geweldige
harmonicaspeler die in Parijs woonde, Sugar
Blue. Ook hij kwam naar London en zo
stonden Red en Blue samen op het podium
van de 100 Club. Een document van een
avond in Londen die nooit meer zal komen.

label: JSP Records • file under: blues
2cd: JSPCD 2502 • bc: 0788065250225 • EUR 13,90

ROCK
_________________________________ROULOTTE: LE MANS

Le Mans is het derde album van de Mallorcaanse
band Roulotte, met twaalf  nieuwe elektro-
akoestische nummers gecomponeerd door zanger/
gitarist Miquel García. Pop-rock met invloeden van
southern rock en folk.

label: Blau • file under: rock
cd: BL 768 • bc: 8424295117687 • EUR 10,40

GUACHE & MARCELO PULL: OJO DE HURACAN (30 SONETOTES)
Guache & Marcelo Pull, een underground-duo, zijn
ware vernieuwers in de relatie tussen literatuur en
muziek. Hun liederen hebben een poëtische en
bevrijdende kracht, stukken met een grote intensiteit,
waarin ook humor en ironie opduiken.

label: The Borderline Music • file under: rock
cd: TBM 235 • bc: 8424295370426 • EUR 7,90

KLASSIEK
_________ KLANGFORUM WIEN: TOSHIO HOSOKAWA: SOLO

Toshio Hosokawa, de meest voor-
aanstaande componist van Japan, creëert
zijn kenmerkende muzikale taal uit de
fascinerende relatie tussen Westerse avant-
garde kunst en traditionele Japanse cultuur.
Zijn muziek is sterk verbonden met de
esthetische en spirituele wortels van de
Japanse kunsten (zoals kalligrafie) en met
die van de Japanse hofmuziek (zoals Gagaku).
Dit album maakt deel uit van een serie van
vijf cd’s, genaamd “Solo”. Het zijn allemaal

stukken voor één uitvoerder, waarmee het Klangforum Wien antwoordt
op de Covid-19 pandemie.
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15095 • bc: 9120010280955 • EUR 9,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

____________________ MARCUS PAUS: DYPT I FORLEDELSEN
Marcus Paus is een van de productiefste componisten
van Noorwegen, met een carrière in klassieke,
hedendaagse en filmmuziek. In 2020 trok hij
internationale aandacht met “The Beauty That Still
Remains”, een koorwerk gebaseerd op het dagboek
van Anne Frank. Dypt i forledelsen (“Diep in de
verleiding”) zijn liederen op gedichten van de Noorse
schrijver Jens Bjørneboe”, speciaal geschreven voor

zangeres Julie Kleive en pianist Joachim Kwetzinsky. Dit uitgeklede
formaat brengt ons naar het hart van een van de belangrijkste
geschriften uit van de Noorse literatuur.
label: MTG Music • file under: klassiek
cd: MTGCD 20299 • bc: 7056793100192 • EUR 11,40

JAZZ
_______ JONATHAN ORLAND QUARTET: SOMETHING JOYFUL

De in Frankrijk geboren saxofonist Jonathan Orland
studeerde o.a. aan het Berklee College Of Music in
Boston bij George Garzone en Bill Pierce. Terug in
Parijs nam Orland zijn derde cd als leider op, met zijn
eigen kwartet. “Between classicism and modernity,
Orland’s playing is impressive with its inventiveness
and virtuosic character.” (Christian Larrede – Jazz
News). Jonathan Orland (altsax), Olivier Hutman

(piano), Yoni Zelnik (bas), Ariel Tessier (drums)
label: Steeple Chase LookOut • file under: jazz
cd: SCCD 33142 • bc: 0716043314225 • EUR 11,90

___________________________ ANDY LAVERNE: RHAPSODY
Pianist Andy LaVerne, al vijf decennia actief als
musicus en componist, ontmoette in 2019 voor het
eerst de violist Zak Brock. Onder de indruk van die
ontmoeting nodigde hij Zak uit voor een cd-opname.
Dat levert een intrigerende samenwerking en dito
programma op. Andy Laverne (piano), Zak Brock
(viool), Mike Richmond (bas, cello), Jason Tiemann
(drums).

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31905 • bc: 0716043190522 • EUR 11,90

SORKUNDE IDIGORAS, HASIER OLEAGA, JULEN IZARRA: H3O
h3o is de ontmoeting van drie musici met ruime
ervaring die vrijelijk door de velden van de
hedendaagse jazz en de avant-garde muziek reizen.
Aan de ene kant de artistieke rusteloosheid van de
pianist Sorkunde Idígoras, aan de andere kant de
drummer Hasier Oleaga en tenslotte de saxofonist
Julen Izarra, de drie belangrijkste musici in de
huidige Baskische jazzscene.

Een van de grote attracties van h3o is de onberispelijke afwerking en
uitvoering.
label: Errabal Jazz • file under: jazz
cd: ER 119 • bc: 8436010369332 • EUR 11,40

____________________________ IRATI BILBAO 5TET: BEGIN
Irati Bilbao is met haar buitengewone stem de
hoofdrolspeelster van dit project. Zij gebruikt haar
onmiskenbare technische kwaliteiten om een
voordracht te ontwikkelen met een eigen, en zeer
persoonlijke gevoeligheid, in een constante
wisselwerking tussen tekst en melodie.

label: Errabal Jazz • file under: jazz
cd: ER 121 • bc: 8436010369318 • EUR 10,90

ROUGH GUIDES
_____ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO AVANT-GARDE JAPAN

Van grensverleggende koto-muzikanten tot
experimentele jazzvirtuozen, de Japanse
muziek heeft lang alles omarmd wat avant-
garde was. Deze Rough Guide belicht enkele
van de belangrijkste vernieuwers van
vandaag, wier individualisme de
conformistische perceptie van Japan
uitdaagt. Van koto-spelers via saxofonisten
tot elektronische muziek, deze unieke
collectie toont geeft een inzicht in de rijkdom
en diversiteit ervan.

label: World Music Network • file under: Japan
cd: RGNET 1405 • bc: 0605633140521 • EUR 6,90

VINYL
____________________ BILL HARTMAN SEXTET: WHAT’S UP

Trompettist Bill Hartman (1933-1990) maakte lange
tijd deel uit van de Jazz Messengers. Deze sessie uit
de zomer van 1989, opgenomen in NewYork, werd
Hartman’s laatste opname. Hij was een van de
leidende trompettisten in het hardbop-tijdperk van
de jaren ’50 en speelde met Art Blakey, Horace
Silver, Charles Mingus en anderen. Gelimiteerde
persing van de originele masters.

label: Steeple Chase • file under: jazz
lp: SCS 1254 • bc: 0716043125418 • EUR 14,90

__________ SVEIN OLAV HERSTAD TRIO: THE BALLAD BOOK
Het Svein Olav Herstad-trio is een ensemble dat
naast Svein Olav Herstad (piano) bestaat uit Magne
Thormodsæter (contrabas) en Håkon Mjåset
Johansen (drums). In de twaalf jaar van het bestaan
heeft het trio een eigen geluid ontwikkeld. Het
materiaal is grotendeels zelf geschreven. In een
minimalistische, esthetische sfeer.

label: Curling Legs • file under: jazz
lp: CLPLP 156 • bc: 7042880171565 • EUR 14,90

pers
WÖR - About towers (NL: EUCD 2935/B: APR 1399)
• “De melodieën op de plaat zijn schitterend maar vooral de
manier waarop Wör de nummers wist te herinterpreteren in
functie van hun eigen instrumenten is behoorlijk
indrukwekkend.” (luminousdash.be)

Sväng - In Trad We Trust (GMC 91)
• “Behind their outrageous virtuosity, navigating different
sizes of harmonica, are four supremely gifted composers and
arrangers.” (Songlines, TOP OF THE WORLD)

Various - The Rough Guide to the Roots of Gospel (RGNET 1404)
• “Deze opnames behoren tot het muzikaal culturele erfgoed
van de mens” (Heaven, ****)

Helene Blum & Harald Haugaard - Strømmen (GMC 90)
• “Prachtalbum” (Heaven, ****)


