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2021/6 • 26 MAART

FOLK * WORLD
________ ELEONOR & GERRY DE MOL: IK HAD ME HET LEVEN

ANDERS VOORGESTELD

De Belgische Eléonor & Gerry De Mol
vonden elkaar in hun gemeenschappelijke
passie voor poëzie en muziek met wereldse
klanken. Ze besloten samen te werken
rond de gedichten van J.J. Slauerhoff, die
zijn eerste gedichten 100 jaar geleden
publiceerde. Hij was een rusteloze ziel en
maakte vele reizen naar exotische
bestemmingen, die de inspiratie vormden

het klankpalet van deze cd, met invloeden van fado, samba en bossa
tot chanson. Gerry zet zijn snaarinstrumenten in, Eléonor zorgt voor
de prachtige zang. De cd wordt uitgebracht in het kader van de
UNESCO Wereld Poëziedag.
label: -I-C-U-B4-T- • file under: world
cd: CUP 8070 • bc: 8712618807026 • EUR 11,40

______________________ CLAIRE GOLDFARB: LITTLE DROPS
Het is onmogelijk om de muziek van
Claire Goldfarb van een passende
omschrijving te voorzien. Wereldmuziek,
experimentele folk, avant-garde,
hedendaags klassiek? Met haar stem en
cello verstrengelt ze klanken en ritmes.
Een reis van geluid en visuele aspecten,
vergezeld van een poster met 32
schilderijen die je zelf kunt knippen en op
je eigen manier kunt schikken. Little drops
was eerst een reeks succesvolle concerten

voor een jong publiek die de Sabam Awards ‘Jong Publiek 2018’ kreeg.
label: Home Records • file under: world
cd: 4446241 • bc: 5425015552415 • EUR 11,40

________ SAKILI: CREOLE SOUNDS FROM THE INDIAN OCEAN
De muziek van Sakili weerspiegelt de geschiedenis
van het eiland Rodrigues, een klein vulkanisch
eiland even ten oosten van Mauritius. De Europese
en Afrikaanse invloeden van het eiland - wals,
polka, mazurka, scottish - gaan harmonieus samen
met de séga-drumritmes. Zo worden de muzikale
tradities uit het verleden van de Afrikaanse slaven
verweven met de westerse wereld in deze levendige

mix van Creools erfgoed.
label: ARC Music • file under: Afrika/ Indische Oceaan
cd: EUCD 2936 • bc: 5019396293625 • EUR 8,90

ANUANG’A FERNANDO & MAASAI VOCALS: MAASAI FOOTSTEPS
Maasai Footsteps onthult de evolutie van de Masai-
cultuur en laat zien hoe waardevol deze tradities
in de wereld van vandaag zijn. De in Kenia geboren
Anuang’a Fernando en zijn ‘Maasai Vocals’
presenteren traditionele liederen en dansen van
de drie Maasai clans - Purko, Loodokilani en Kisonko.

label: ARC Music • file under: Kenia
cd: EUCD 2940 • bc: 5019396294028 • EUR 8,90

___ BALUJI SHRIVASTAV: VOICE OF FLOWERS. SPRING RAGAS
FROM INDIA

Baluji Shrivastav vangt de verrukking van de lente
in zijn muziek en geeft uitdrukking aan
seizoensgebonden gevoelens van vernieuwing en
hoop door subtiele nuances in zijn gekozen raga’s.
Zijn meesterschap op de sitar blijkt uit zijn gevoelige
spel en vingervlugheid. Hij wordt begeleid door

Sukhvinder Singh “Pinky” op tabla.
label: ARC Music • file under: India
cd: EUCD 2946 • bc: 5019396294622 • EUR 8,90

____ VARIOUS: FOLK MUSIC OF CHINA VOL. 10. FOLK SONGS
OF THE PUMI, LISU & NAKHI PEOPLE

Deze serie verkent China’s rijke en diverse muzikale
erfgoed. De liederen in deze opnames zijn
volksliederen van de Pumi, Lisu en Nakhi uit de
provincie Yunnan.

label: Naxos World • file under: China
cd: NXW 76097 • bc: 0636943709726 • EUR 8,90

____ VARIOUS: FOLK MUSIC OF CHINA VOL. 11. FOLK SONGS
OF THE DAI & HANI PEOPLE

De liederen in deze opnames zijn volksliederen van
de Dai en de Nakhi uit de provincie Yunnan.

label: Naxos World • file under: China
cd: NXW 76098 • bc: 0636943709825 • EUR 8,90

BLUES
____________ GREGOR HILDEN ORGAN TRIO: VINTAGE WAX

De gouden tijd voor het orgeltrio waren de late
jaren ’50 en vroege jaren ’60, met virtuozen als
Jimmy Smith of Brother Jack McDuff. Het Gregor
Hilden Orgel Trio laat deze tijden herleven met
hun tweede album, met eigen nummers in
traditionele stijl en klassiekers als “All About My
Girl” van Jimmy McGriff. Met funk-grooves en een
dosis soul krijgt de muziek een extra dimensie.

label: Acoustic Music • file under: blues/ r&b
cd: CD 1613 • bc: 4013429116135 • EUR 11,40

KLASSIEK
________ GYORGY KURTAG, TONY ARNOLD, GABOR CSALOG:

THE SAYINGS OF PETER BORNEMISZA

Componist György Kurtág zelf stelt ons op deze
opname zijn eerste meesterwerk voor. In het
openingsnummer van de cd resoneren de woorden
van Péter Bornemisza’s archaïsche preken
bijzonder sterk in de stem van Kurtág. De liederen
worden vertolkt door de Amerikaanse sopraan

Tony Arnold en de Hongaarse pianist Gábor Csalog, die extreem
moeilijke partijen hebben. Het effect doet denken aan het
expressionistische werk van Schönberg.
label: BMC records • file under: klassiek
cd: BMCCD 279 • bc: 5998309302794 • EUR 9,40

__ ORIOL SALTOR & JAUME SALTOR: CATALUNYA TRIOMFANT
De gebroeders Saltor brengen opnieuw een
verzameling traditionele thema’s uit de Catalaanse
cultuur, uitgevoerd op twee gitaren. Het repertoire
gaat van bekende hymnen als “Els Segadors” en “La
Santa Espina” tot “El Cant dels ocells”, waarin de
magie van de cello van Pablo Casals herleeft in het
timbre van de klassieke gitaar.

label: Discmedi • file under: klassiek
cd: DM 537502 • bc: 8424295053756 • EUR 8,40
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

GUERASSIM VORONKOV & ALA VORONKOVA: MOISES BERTRAN
- CAMINS DE VIDRE

Stukken van de Catalaanse componist Moisès Bertran
voor viool en piano worden uitgevoerd door
Guerassim Voronkov (piano, altviool) en Ala
Voronkova (viool).

label: Columna Musica • file under: klassiek
cd: COM 403 • bc: 8429977104030 • EUR 10,40

JAZZ
________________ BRIAN CHARETTE: POWER FROM THE AIR

Brian Charette is een van de toporganisten van zijn
generatie en hij benadert zijn instrument op de
meest tot de verbeelding sprekende manier. Zijn
inmiddels bejubelde Sextette is misschien wel het
beste voorbeeld van zijn inventiviteit. Ook hier op
hun derde album demonstreert de vierpersoons
hout- en kopersectie onder leiding van Charette hun
‘power to move the air’.

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31911 • bc: 0716043191123 • EUR 11,90

_____________________ HAROLD DANKO: SPRING GARDEN
Spring Garden baseert zich op de overvloedige
muzikale zaadjes die meer dan een eeuw geleden
door Igor Stravinsky in zijn “Rite of Spring” werden
gezaaid. Danko’s liner notes onthullen zijn
jarenlange fascinatie voor Stravinsky’s meesterwerk
en de details die betrokken waren bij de creatie en
opname van dit ambitieuze project.

label: Steeple Chase • file under: jazz
cd: SCCD 31909 • bc: 0716043190928 • EUR 11,90

_________ VALENTIN CAAMANO TRIO: THE BLIND WRESTLER
The Blind Wrestler was Valentín Caamaño’s derde
klus als bandleider, met vrijwel alleen eigen werk.
Caamaño (gitarist, zanger, componist) wordt
begeleid door de gebruikelijke muzikanten in zijn
trio (Alfonso Calvo op contrabas en LAR Legido op
drums) waaraan hij de fantastische tenorsaxofoon
van Xosé Miguélez toevoegt. Bovendien zingt hij in
drie nummers.

label: Tiny Moon Records • file under: jazz
cd: TMD 2 • bc: 0614143312298 • EUR 10,90

_________________________________ BOREAS: IN MY LIFE
Boreas is een project dat klassiekers uit de popmuziek
van originele arrangementen voorziet. In my Life
bevat 8 meesterwerken van The Beatles, bewerkt
door muzikanten die zich vooral bezighouden met
jazz en improvisatie. Álvaro Vieito (elektrische en
akoestische gitaar), Xan Campos (piano), Luis Salto
(contrabas), Jesús Pazos (drums).

label: Tiny Moon Records • file under: jazz
cd: TMD 3 • bc: 0 614143316838 • EUR 10,90

VINYL
SHAMEK FARRAH & SONELIUS SMITH: THE WORLD OF CHILDREN

Een verbazingwekkende sessie van spirituele soul
jazz - en een van de zeldzaamste albums op het
Strata East-label! Shamek Farrah’s soulvolle alt
wordt gecombineerd met de spirituele piano van
Sonelius Smith, voor een memorabele sessie die de
essentie van het Strata East geluid definieert.

label: Pure Pleasure • file under: jazz
180 grs lp: SES 19771 • bc: 5060149623282 • EUR 21,90

_______ 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! 180 grams
vinyl, eerder ook op cd verschenen.
label: Ozella • file under: jazz
180 grs lp: OZ 1097 • bc: 4038952010972 • EUR 19,90

___________________________ TETE MONTOLIU: LUSH LIFE
“El Grand Señior from Catalonia” was de manier
waarop Dexter Gordon in de jaren 60 de blinde
pianist Tete Montoliu voorstelde aan het publiek in
Club Montmartre. Zijn opmerkelijke internationale
carrière begon in 1956 toen Lionel Hampton hem
uitnodigde voor zijn big band en sindsdien speelde
Tete over de hele wereld met tal van jazzgrootheden.
“Listen to the superb interaction between a man and

his piano in the utmost sublimity... Montoliu shares the same pulse,
sincerity, talent with his illustrious predecessors Art Tatum and Earl
Hines...” (Pierre Steve). Gelimiteerde oplage, geperst van de originele
matrijzen.
label: Steeple Chase • file under: jazz
lp: SCS 1216 • bc: 0716043121618 • EUR 15,90

_______________ BOULOU FERRÉ QUARTET: CONFIRMATION
Dit is de opvolger van Nuage (SCS 1222), een dag
later (25 mei 1986) opgenomen in Kopenhagen. De
Amerikaanse drummer Ed Thigpen voegde zich toen
bij de groep. Boulou Ferré is een van de grootste
Franse jazzgitaristen in de manouche (gypsy-jazz)
traditie en werkt op deze lp samen met zijn jongere
broer Elios Ferré, ook een jazzgitarist. Gelimiteerde
oplage, geperst van de originele matrijzen.

label: Steeple Chase • file under: jazz
lp: SCS 1243 • bc: 0716043124312 • EUR 14,40

pers
Eleonor & Gerry De Mol - Ik Had Me Het Leven Anders
Voorgesteld (CUP8070)
• In het Friesch Dagblad verscheen een interview met Eléonor
en Gerry naar aanleiding van het verschijnen van de cd.
Claire Goldfarb - Little drops (4446241)
•  “Claire Goldfarb heeft genoeg aan haar stem en haar cello
om bloedstollend mooie muziek te maken”
(Moorsmagazine.com)
Katerina Papadopoulou - Anastasis (S 62620)
• “A well-sequenced, beautiful and atmospheric through-
listen, it’s a very appealing album altogether, one that I’d
expect to receive wide high esteem.” (Rootsworld.com)


