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2021/5 • 12 MAART

FOLK * WORLD
_________________ KATERINA PAPADOPOULOU: ANASTASIS

Anástasis is de nieuwe cd van de grote
Griekse zangeres Katerina Papadopoulou.
“Anástasis” is het Griekse woord voor
wederopstanding en verbeeldt het thema
van deze cd: hoe Griekse muziek reist,
verandert en in leven blijft. De liederen en
melodieën zijn afkomstig uit Klein-Azië, de
Egeïsche Zee, Thracië, Macedonië, Pontos
en Zuid-Italië. Een prachtige cd van een
voortreffelijke zangeres, begeleid door een
uitstekend ensemble.

label: Saphrane Records • file under: Griekenland
cd: S 62620 • bc: 8712618626207 • EUR 12,40

_____________ MARIA DEL MAR BONET & BORJA PENALBA:
MARIA DEL MAR BONET AMB BORJA PENALBA

De gelauwerde Catalaanse zangeres Maria del
Mar Bonet en componist, muzikant en zanger
Borja Penalba delen al geruime tijd het podium.
Op deze cd staan opnames die ze in 2020 in
Valencia gemaakt hebben. Begeleid door
percussionist Antonio Sánchez presenteren ze
het repertoire dat ze de afgelopen jaren samen
hebben opgebouwd, waaronder klassiekers van
beiden en niet eerder gepubliceerde nummers
van Maria del Mar Bonet.

label: Blau Records • file under: Catalonië
cd: BLAU 770 • bc: 8424295137708 • EUR 15,40

_____________ THE BRIGHT SIDERS: A MIND OF YOUR OWN
A Mind of Your Own is het debuut van “The Bright
Siders”, een duo van de bejubelde songwriter
Kristin Andreassen en NYC kinderpsychiater Kari
Groff. Het album staat vol met vrolijke, opbeurende
songs en nodigt de luisteraars uit om na te denken
over gevoelens en emoties die horen bij het
opgroeien, terwijl de focus ligt op veerkracht. Ook
leverbaar op vinyl.

label: Smithsonian Folkways • file under: kinderliedjes
cd: SFWCD 45084 • bc: 093074508428 • EUR 9,90

OLA G. OKSHOVD: SOGA OM SPELEMANNEN OLA G. OKSHOVD
De hardangerviolist Ola G. Okshovd (1872–1960) groeide
aan het einde van de 19e eeuw op in een omgeving rijk
aan violisten. Tijdens zijn leven vonden er grote
veranderingen plaats in de samenleving, waardoor de
oude volkscultuur onder druk kwam te staan. Op de
dubbelcd staan archiefopnames van Okshovd, het boek
vertelt hoe de spoorweg, kranten, grammofoon, auto,
radio en elektriciteit het leven in die tijde veranderde.

label: Ta:lik • file under: Noorwegen
bk+2cd: TACD 214 • bc: 7090010522534 • EUR 21,80

BLUES
_______________ THE MALLOR KINGS: GRADUATION NIGHT

Graduation Night is de tweede cd van de doo-
wopband The Mallor-Kings. 20 Nummers, waarvan
18 zelf geschreven en twee covers. De band heeft
een vintagesound die het geluid van de jaren ’50
en ’60 recreëert. Doo-wop in zijn puurste vorm!

label: Blau Records • file under: doo-wop
cd: BLAU 769 • bc: 8424295117694 • EUR 10,40

KLASSIEK
_________ KLANGFORUM WIEN: REBECCA SAUNDERS - SOLO

Rebecca Saunders is een Brits componiste, die
bekend staat om het enorme dynamische bereik van
haar stukken en haar voorliefde voor Klangfarben
(toonschilderen). Solowerken nemen een belangrijke
plaats in haar oeuvre in. In haar visie gaat de
eenzaamheid van de componiste, althans tijdens de
voorbereidingsperiode, over in een dialoog met de
solisten.

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 15098 • bc: 9120010280986 • EUR 9,40

_________ KLANGFORUM WIEN: GEORGES APERGHIS - SOLO
Georges Aperghis is een Griekse componist die
voornamelijk werkt op het gebied van experimenteel
muziektheater. “Ik componeer klankgebaren, geen
lichamelijke gebaren.”, zegt hij daarover. Je zou zijn
werken voor solo-instrumenten kunnen omschrijven
als het letterlijk uitvinden van een nieuwe klanktaal,
als “sprekende muziek”.
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 15099 • bc: 9120010280993 • EUR 9,40

JAZZ
________________ BENNY GOLSON: EUROPEAN TOUR 2019

Tenorsaxofonist/componist Benny Golson
is een van de levende legenden van de jazz.
Hij begon op het podium met Clifford Brown
en John Coltrane. Zijn eerste composities
werden opgenomen door Miles Davis.
Tijdens zijn Europese tournee van 2019 nam
hij dit prachtige concert op, in
kwartetverband, in de Elbphilharmonie in
Hamburg. Binnenkort ook leverbaar op vinyl.

label: Blau Records • file under: jazz
cd: EBLR 29 • bc: 8424295370983 • EUR 11,40

_______ JULIUS HEMPHILL A.O.: THE BOYE MULTI-NATIONAL
CRUSADE FOR HARMONY

Saxofonist/componist Julius Hemphill (1938-1995)
was vooral actief in de free - en avant-garde jazz.
Deze box bevat composities en uitvoeringen uit het
Julius Hemphill Archief van de New York University.
Op zeven cd’s staan 35 composities, waarvan 25
nooit eerder uitgebracht zijn. Ook horen we

ensembles die nooit gedocumenteerd zijn en waarin Julius’
improvisatiewerk als saxofonist en fluitist naar voren komt. Een bijzonder
overzicht van een even bijzondere musicus.
label: New world Records • file under: jazz
7cd: 80825 • bc: 0093228082521 • EUR 67,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

_____ MIGUEL SALVADOR QUARTET: HAMAR URTE GEROAGO
/ DIEZ ANOS DESPUES

Deze vierde cd van gitarist Miguel Salvador uit
Bilbao gaat over de bergen en valleien die als
inspiratiebron gediend hebben gedurende de laatste
tien jaar. Salvador bereikt hiermee een creatieve
piek in zijn carrière. Met medewerking van drie
prestigieuze muzikanten uit de Spaanse jazzscene:

Marcelo Escrich (contrabas), Gorka Iraundegi (drums) en Jonathan
Hurtado (piano).
label: Errabal Jazz • file under: jazz
cd: ER 122 • bc: 8436010369325 • EUR 11,40

_______________ ALFONSO CALVO SEPTET: MONDAY MOOD
De Galicische contrabassist/componist Alfonso
Calvo komt met een nieuwe collectie eigen
nummers, rustig, afgewogen en plezierig. Het
septet is samengesteld uit enkele van de meest
relevante muzikanten van de Galicische jazzscene:
Pablo Castaño (alt-, sopraansax), Diego Alonso
(tenor), Xabier Pereiro GdJazz (trompet, flügelhorn),
Luis Miranda (trombone), Iago Mouriño (piano),

Alfonso Calvo (contrabas, compositie, arrangementen) en Miguel
Cabana (drums).
label: Tiny Moon Records • file under: jazz
cd: TMD 5 • bc: 0744430280105 • EUR 10,90

_____________________ HELENA ROSICH: NIT DE SETEMBRE
Helena Rosich is een zangeres van jazz, blues, bossa
nova en bolero’s. Nit de setembre is een compilatie
van liederen die Helena doen denken aan de festivals
in haar geboortestad waar de orkesten bolero’s
speelden. De liederen ademen droefheid en
eenzaamheid, maar ook hoop, liefde en schoonheid.

label: Temps Records • file under: jazz
cd: TCR 1848 • bc: 8436021028341 • EUR

re-release
________________________ GWENAEL KERLEO: QUAI NO. 7

Gwenael Kerleo, Bretons harpiste en bekend van
4 instrumentale albums, wordt op haar 5e cd een
zangeres. Om deze metamorfose tot stand te
brengen, werkte zij samen met drie songschrijvers
uit Finistère. Begeleid door haar electro-harp en
omringd door 5 getalenteerde begeleiders zorgt
ze voor een perfecte samensmelting van de
kracht van de woorden en de schoonheid van de

melodieën.
label: Coop Breizh • file under: Bretagne
cd: GK 7 • bc: 3359340156326 • EUR 13,90

DVD
ANDREA MOTIS QUINTET & LA BANDA MEMORIAL RICARD CUADRA:

LA PATUM

La Patum is een populair traditioneel festival dat elk
jaar in Berga in Catalonië wordt gevierd. De briljante
trompettiste Andrea Motis en haar muzikanten
hebben de traditionele thema’s van La Patum een
jazz-bewerking gegeven, gearrangeerd door Andrea
zelf. Het concert vond plaats in 2019 en is vastgelegd

op deze dvd. In het eerste deel speelt Andrea met haar gebruikelijke
quintet, aan het tweede deel nam ook de band van het Memorial Ricard
Cuadra deel.
label: Discmedi • file under: jazz
dvd: DM 537205 • bc: 8424295053725 • EUR 13,90

VINYL
_________________ ED KELLY & FRIEND: ED KELLY & FRIEND

In 1978 ging Pharoah Sanders de studio in met
pianist Ed Kelly, die een belangrijke figuur was in de
plaatselijke jazzscene van San Francisco en Oakland.
De twee namen zes nummers op die varieerden van
covers van standards, via soul jazz tot twee echte
juweeltjes. Het album werd oorspronkelijk
uitgebracht als “Ed Kelly And Friend” omdat Pharoah
in die tijd onder contract stond bij Arista Records.

Voor het eerst op vinyl verkrijgbaar sinds de oorspronkelijke release
op het Californische Theresa-label in 1979. 180 grams vinyl, geperst bij
P&O.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: TR 106 • bc: 5060149623190 • EUR 21,90

____________ JOE BONNER: IMPRESSIONS OF COPENHAGEN
“Oorspronkelijk uitgebracht door het Theresa-label.
Deze vaak voortreffelijke set bevat de door McCoy
Tyner geïnspireerde piano van Joe Bonner op vier
eigen stukken. Bonner en een ritmesectie worden
bijgestaan door een strijkkwartet, trompet,
trombone, en fluitiste Holly Hofmann (de leider
verzorgde de arrangementen) voor muziek die zowel
lyrisch als vaak gepassioneerd is. Bonner is een

onderschat talent, en dit is een van zijn beste opnamen. (4,5 ster
AllMusic)” 180 grams vinyl, geperst bij P&O.
label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: TR 114 • bc: 5060149623169 • EUR 21,90

_____________ THE BRIGHT SIDERS: A MIND OF YOUR OWN
A Mind of Your Own is het debuut van “The Bright
Siders”, een duo van de bejubelde songwriter Kristin
Andreassen en NYC kinderpsychiater Kari Groff. Het
album staat vol met vrolijke, opbeurende songs en
nodigt de luisteraars uit om na te denken over
gevoelens en emoties die horen bij het opgroeien,
terwijl de focus ligt op veerkracht. Ook leverbaar op
cd.

label: Smithsonian Folkways • file under: kinderliedjes
lp: SFWLP 45084 • bc: 093074508411 • EUR 16,90
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Katerina Papadopoulou - Anastasis (S 62620)
• “Fantastische muzikanten, een topzangeres en een selectie
van prachtige liederen en dansen. Kan een muziekliefhebber
zich een beter samenspel van deelfactoren wensen? Ik dacht
het niet!” (Rootstime.be)

WÖR - About towers (EUCD 2935 / APR 1399)
• “er wordt voortreffelijk gemusiceerd en de arrangementen
die de groep ontwikkelde voor de ongewone combinatie van
bariton- en sopraansax, viool en mandoline, gitaar en contrabas,
accordeon en doedelzak, zijn nog altijd inventief en verfijnd.”
(Mixedworldmusic.com)

Various - The Rough Guide to Chicago Blues (RGNET 1408)
• “Er staat werkelijk geen enkel zwak nummer op deze
voortreffelijke compilatie, die je zelfs op speurtocht zet naar
de minder bekende namen, want daar wil je geheid meer van
horen als je naar het nummer geluisterd hebt dat je hier van
hun te horen krijgt.” (Moorsmagazine.com)

Various - The Rough Guide to Avant-Garde Japan (RGNET 1405)
• “Ik heb al heel wat compilaties van Rough Guide langs zien
komen, maar deze zag ik niet aankomen – een verzameling
Avant-Garde Japanse muziek, ik had niet verwacht dat ze daar
enig commercieel perspectief in zouden zien, maar gelukkig
is er bij Rough Guides iemand geweest die gegrepen werd door
deze unieke muziek, en dus ligt er nu een verrassend goede
compilatie van avontuurlijke, minimale en spannende avant-
gardistische muziek uit Japan.” (Moorsmagazine.com)

Afrika Mamas - Ilanga / The Sun
• “Afrika Mamas doen absoluut niet onder voor de mannen
[Ladysmith Black Mambazo], want hun bereik is ongelofelijk,
van bas tot sopraan, met fantastische leadzangeressen. Hun
vorm van Zulu acapella zang wordt gecombineerd met
christelijke koorzang en theater, dus het swingt de pan uit.”
(Moorsmagazine.com)


