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2021/4 • 26 FEBRUARI

WORLD
_____________________________ ANANSY CISSÉ: ANOURA

Hij deed maar liefst vier jaar over het
schrijven van Anoura / The Light. De
Malinese gitarist Anansy Cissé is nu gelukkig
terug met een nieuwe dosis van zijn
woestijnblues. Hoewel hij de grenzen van
de Malinese muziek wil verleggen, blijft
Anansy stevig verankerd in de traditionele
manier van leven. Traditionele ritmes en
instrumenten zoals de ngoni en de kalebas
worden vermengd met hedendaagse
klanken en betoverende gitaarriffs en solo’s.

Een zeer sterk album!
label: Riverboat • file under: Mali
cd: TUGCD 1129 • bc: 0605633012927 • EUR 9,40

________________________ KAREN MATHESON: STILL TIME
De akoestische, filmische
openingsklanken van de openingstrack
‘Cassiopeia Coming Through’ kondigen
de komst aan van langverwachte nieuwe
muziek van de befaamde Schotse
folkzangeres Karen Matheson
(Capercaillie). Still Time is een
verzameling eigentijds en traditioneel
klinkende songs , met pianobegeleiding
en productie van Donald Shaw. Na de
puur Gaelic release Urram (VERTCD

102) bleef er veel ‘ander’ materiaal over, dat nu een fraai nieuw album
oplevert.
label: Vertical Records • file under: folk/singer-songwriter
cd: VERTCD 124 • bc: 5055014601021 • EUR 9,90

_________________ NOBUKO MIYAMOTO: 120.000 STORIES
Nobuko Miyamoto is een icoon van de Aziatisch-
Amerikaanse muziek. Sinds het begin van de jaren
zeventig gebruikt ze kunst gebruikt om sociale
verandering te creëren. 120,000 Stories brengt
krachtige nieuwe songs, herinterpretaties van oude
songs en opnames uit haar hele carrière bijeen. De
songs vertellen over de strijd van vroeger en nu voor
zelfbeschikking, Black Lives en het milieu.

label: Smithsonian Folkways • file under: folk
2cd: SFWCD 40590 • bc: 093074059029 • EUR 15,90

____ IGNACIO LUSARDI MONTEVERDE: DEL CANTO GITANO -
MUSIC OF ANCIENT ANDALUSIA

De bekroonde gitarist / producer Ignacio Lusardi
Monteverde raakte door zijn reizen naar India en het
Midden-Oosten geïnspireerd om de unieke en
historische mix van invloeden te delen die
Andalusische muziek zo rijk maken. Deze debuutcd
is voornamelijk opgenomen in India. De cd is

gearrangeerd voor flamencogitaar, samen met barokgitaar, Griekse
viool en originele Iberische ritmes. De zang is van Victoria Couper
samen met tenor Rupesh Gawas.
label: ARC Music • file under: Spanje
cd: EUCD 2929 • bc: 5019396292925 • EUR 8,90

____________________ AFRIKA MAMAS: ILANGA - THE SUN
De a-capella groep Afrika Mamas keert
terug met haar vijfde album: Ilanga,
gecoproduceerd door Xolani Majozi van
Ladysmith Black Mambazo. Een zeer
emotionele cover van John Lennons
vredeslied ‘Imagine’ vormt het middelpunt
van het album en weerspiegelt de algemene
thema’s van liefde en menselijkheid. De
Mamas roepen op tot eenheid in een tijd
waarin de wereld getroffen lijkt door
verdeeldheid en tribalisme.

label: ARC Music • file under: Zuid-Afrika
cd: EUCD 2947 • bc: 5019396294721 • EUR 8,90

___ JON HEMMERSAM, ASAL MALEKZADEH, EVELYN GLENNIE:
OPEN BARRIER

Open Barrier is een improvisatiealbum. Het
achterliggende idee is dat er geen barricades zijn in
geïmproviseerde muziek, alleen een ‘open grens’ die
het mogelijk maakt dat muziek van over de hele
wereld samenkomt in elke gewenste vorm of structuur.
De bekende gitarist Jon Hemmersam (Denemarken)

bundelt zijn krachten met de internationale daf-speelster Asal
Malekzadeh (Iran) en de virtuoze (dove!) percussioniste Dame Evelyn
Glennie (Schotland).
label: Naxos World • file under: world
cd: NXW 76124 • bc: 0636943712429 • EUR 8,90

_______ AUSTIN - EPREMIAN - WELLER: WHO IS TO KNOW?
Het trio Austin - Epremian - Weller presenteert op
hun tweede album tien songs en twee
instrumentalen. De drie musici zijn al 40 jaar beste
vrienden en ontmoeten elkaar vaak bij
studioproducties of tijdens concerten. Op dit album
verenigen zij nu in gelijke mate hun speelvreugde,
hun creativiteit en ervaring. Amerikaanse folk/pop
met Ierse folk, cajun en blues.

label: Acoustic Music • file under: folk
cd: WR 9087 • bc: 4013429190876 • EUR 11,40

SINGER-SONGWRITER
____________________ IAN FISHER: AMERICAN STANDARDS

Het is al meer dan tien jaar geleden dat Ian Fisher zijn
thuisstaat Missouri verliet en naar Europa verhuisde,
waardoor zijn leven en zijn muziek voorgoed
veranderden. Voor zijn nieuwste plaat, opgenomen in
Oostenrijk, besloot hij voor het eerst met een producer
te werken. René Mühlberger selecteerde tien tracks,
waarvan de meeste in Nashville geschreven waren.
Fisher laveert tussen pop, folk, roots en country.

Ook leverbaar op vinyl.
label: Trade Root • file under: singer-songwriter
cd: IANCD 21 • bc: 0877746002915 • EUR 9,40

JAZZ
____________________ PIERRE VAIANA: AMURI & SPIRANZA

Na een paar jaar introspectie en reflectie
over de essentiële waarden van het leven
keert Pierre Vaiana terug uit Sicilië. Hij
brengt een stapel nieuwe composities met
zich mee: melodische, tedere stukken die een
weerspiegeling van het zonovergoten Sicilië
zijn. Serene muziek die een verlangen naar
vrede, harmonie, liefde en hoop in zich draagt.

label: Home Records • file under: jazz
cd: 4446224 • bc: 5425015552248 • EUR 11,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

KLASSIEK
__ PITTSBURGH SYMPHONY ORCHESTRA, MANFRED HONECK:

 BEETHOVEN - SYMPHONY NO. 9
Beethovens “Symfonie nr. 9" krijgt een nieuwe
en definitieve interpretatie door Manfred
Honeck en het Pittsburgh Symphony
Orchestra. Deze cd maakt deel uitmaakt van
het 125-jarig jubileum van het orkest. Het
album werd opgenomen in de prachtige en
historische Heinz Hall, de thuisbasis van het
Pittsburgh Symphony Orchestra, in een
voortreffelijk audiofiel geluid. Het is de elfde

release in de veelgeprezen “Pittsburgh Live! serie” op hybride SACD-
uitgaven van Reference Recordings.
label: Fresh! • file under: klassiek
hsacd: FR 741 • bc: 030911274122 • EUR 12,90

___________ KLANGFORUM WIEN: OLGA NEUWIRTH - SOLO
“Ik weet dat je met kunst niets kunt veranderen, maar
kunst kan wel wijzen op wat vastgeroest is en de
desolate toestand van maatschappij en politiek
zichtbaar maken.” aldus de Oostenrijkse componiste
Olga Neuwirth. Zij formuleert steeds wisselende,
muzikale weefsels en combineert de meest
tegenstrijdige elementen met elkaar.
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
van 2020.
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15097 • bc: 9120010280979 • EUR 9,40

_______ KLANGFORUM WIEN: SALVATORE SCIARRINO - SOLO
Het oeuvre van Salvatore Sciarrino, “de bekendste en
meest uitgevoerde Italiaanse componist van dit
moment” is het domein van de stilte. De soundscapes
van zijn muziek tasten voortdurend de dunne lijn af
tussen leven en dood, herinnering en vergetelheid,
licht en donker.
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 van 2020.
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15096 • bc: 9120010280962 • EUR 9,40

ROUGH GUIDES
__________ VARIOUS: THE ROUGH GUIDE TO AFRICAN BEATS

Nergens is het geluid van percussie
symbolischer voor een cultuur dan in Afrika,
waar het altijd de hartslag van het dagelijks
leven is geweest. Deze Rough Guide biedt
een fascinerende verkenningstocht, van de
trancepercussie van Zuid-Soedan tot de
gnawagrooves van Marokko. Met o.a. de
bengabeat van Kenge Kenge, de junk-funk
van Sotho Sounds en de rauwe rock van het
Ethiopische Krar.

label: World Music Network • file under: Afrika
cd: RGNET 1393 • bc: 0605633139327 • EUR 6,90

VINYL
_____________ CHARLES TOLLIVER MUSIC INC: COMPASSION

Charles Tolliver speelt met een combinatie van
kracht en lieflijkheid die verder gaat dan louter taal.
Deze geluidskwaliteit van deze lp is zo goed dat je
het geluid kunt horen van de vingertoppen van een
muzikant die per ongeluk over de bassnaren strijken.
Deze groep vertoont een diepgevoelde synergie,
alsof ze elkaars gedachten lezen. Charles Tolliver
(trompet), Nathan Page (gitaar); Steve Novosel (bas);

Alvin Queen (drums).
180 grams vinyl
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 8001 • bc: 5060149623237 • EUR 21,90

_________________________EDDIE HARRIS: THE IN SOUND
Saxofonist Eddie Harris was midden jaren zestig
goed op dreef, deze lp stamt uit 1965. Klassiekers als
‘S’Wonderful’, ‘Love For Sale’ en ‘The Shadow Of Your
Smile’ krijgen een krachtig nieuw likje verf en
combineren Tin Pan Alley-raffinement met gespierde
jaren-zestig energie. Eddie Harris (tenorsax), Ray
Codrington (trompet), Cedar Walton (piano), Ron
Carter (bas), Billy Higgins (drums).

180 grams vinyl
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: PPANSD 11448 • bc: 5060149623091 • EUR 21,90

____________________ IAN FISHER: AMERICAN STANDARDS
Het is al meer dan tien jaar geleden dat Ian Fisher
zijn thuisstaat Missouri verliet en naar Europa
verhuisde, waardoor zijn leven en zijn muziek voorgoed
veranderden. Voor zijn nieuwste plaat, opgenomen
in Oostenrijk, besloot hij voor het eerst met een
producer te werken. René Mühlberger selecteerde
tien tracks, waarvan de meeste in Nashville
geschreven waren. Fisher laveert tussen pop, folk en

roots en country.
Ook leverbaar op cd.
label: Trade Root • file under: singer-songwriter
lp: IANLP 21 • bc: 0877746002908 • EUR 12,40

nieuw label

Binnenkort voegen wij het Amerikaanse label Golden Horn toe
aan ons assortiment. Dit wereldmuzieklabel is vergelijkbaar
met Traditional Crossroads: een mix van joodse, Griekse en
andere mediterrane muziek en Indiase muziek. De gegevens
staan al in Phonocat, maar op verzoek sturen we met alle plezier
een overzicht.


