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2021/7 • 9 APRIL

WORLD * FOLK
_________________________ QUETZAL: PUENTES SONOROS

Op Puentes Sonoros (Sonische bruggen)
overschrijdt de Grammy-winnende band
Quetzal uit Los Angeles opnieuw fysieke
en stilistische grenzen. De groep slaat een
brug tussen het plattelandsleven van
Veracruz, Mexico, en de hedendaagse
gevoeligheden van de Chicano’s voor
vrijheid en zelfbeschikking, die zich
grotendeels in de steden afspeelt. Een
explosieve mix van enerzijds traditionele
snaren en percussieve zapateado,

anderzijds r&b. Bijzondere release!
label: Smithsonian Folkways • file under: latin
cd: SFWCD 40584 • bc: 0093074058428 • EUR 9,90

_________________________________ NO-NO BOY: 1975
No-No Boy is een muzikaal project van de
Vietnamees-Amerikaanse zanger en geleerde
Julian Saporiti. De cd is genoemd naar het jaar
waarin Saigon viel. Saporiti onderzoekt zijn eigen
familie-erfenis, maar ook het leven in de Japanse
interneringskampen van de Tweede Wereldoorlog,
immigranten detentiecentra en vluchtelin-
genkampen in 2020. Hij verweeft die met

veldopnames van de plekken van collectieve trauma’s en fragmenten
van Aziatisch-Amerikaanse muziektraditie, van jazz tot rock en
koormuziek.
Ook leverbaar op vinyl
label: Smithsonian Folkways • file under: folk
cd: SFWCD 40592 • bc: 0093074059227 • EUR 9,90

______________ SARBAND: WHAT THE WORLD NEEDS NOW
Sarband bestaat uit twee Syrische, een Amerikaanse
en een Bulgaarse muzikant, allen migranten in
Duitsland. Met Italiaanse barokaria’s en
Amerikaanse volksliederen, Arabische
kunstliederen, en composities die ze zelf creëerden,
vestigen ze een gemeenschappelijk vaderland.
Joel Frederiksen (zang, luit) en Rebal Alkhodari
(zang, oud) zingen over liefde, die alles overwint.

Mohamad Fityan en Vladimir Ivanoff, ervaren bruggenbouwers tussen
Oriënt en Avondland, maken het reisgezelschap compleet met ney,
percussie en oud.
label: JARO • file under: world
cd: MA 8 • bc: 4260164630178 • EUR 11,40

____________________ VARIOUS: HARALD HAUG - ROSITA.
PORTRETT AV EN BYGDEMUSIKAR

Harald Haug (1920-1999) stond 50 jaar lang
centraal in de muziekscene in Vågå. Hij is vooral
bekend door zijn betrokkenheid bij traditionele
muziek. In verband met het feit dat hij rond de 100
jaar wilde worden, wordt nu deze dubbel-cd
uitgebracht. Rosita bevat een selectie van 31

composities die de veelzijdige levensuitdrukkingen en stemmingen
weerspiegelen, uitgevoerd door bekende Noorse musici.
label: Ta:lik Records • file under: Noorwegen
cd: TACD 231 • bc: 7090010522527 • EUR 10,90

______________________ ASLAK BRIMI KVARTETT: ISOMERI
Aslak Brimi is in de eerste plaats hardangerviolist
en componist, maar ook chemicus. Met inspiratie
van lange en vele uren in het laboratorium,
componeerde hij muziek die geworteld is in de
micro-universe van de moleculen. ‘Isomerie’ is een
term voor stoffen die er hetzelfde uitzien, maar toch
kleine structurele verschillen hebben. “We willen
muziek maken die veel lagen en niveaus heeft waar

luisteraars in kunnen duiken en gefascineerd door kunnen worden”,
aldus een trotse Aslak Brimi.
label: Ta:lik Records • file under: Noorwegen
cd: TACD 222 • bc: 7090010522541 • EUR 10,90

BLUES
______________________ GRAINNE DUFFY: VOODOO BLUES

Dit is alweer de vijfde cd van de Ierse
Gráinne Duffy, een van de opmerkelijkste
bluesgitaristen, -zangers en songwriters in
Europa. Haar sound is een mix van blues,
rock, roots en soul vermengd met Duffy’s
eigen Iers/Keltische roots. Ze heeft een
krachtige, gepassioneerde stem, soms ook
sensueel en hartverwarmend. De band,
bestaande uit Paul Sherry (gitaar), Troy Miller
(drums, Hammondorgel) en Dale Davis (bas)
laat Duffy nog meer schitteren.

label: Duffy • file under: blues
cd: 3417 • bc: 0634240003417 • EUR 11,90

COUNTRY * BLUEGRASS
____________VARIOUS: INDUSTRIAL STRENGTH BLUEGRASS.

SOUTHWESTERN OHIO’S MUSICAL LEGACY

In het midden van de 20e eeuw trokken de
fabrieken in het zuidwesten van Ohio
honderdduizenden migranten uit de
Appalachen aan, waaronder ontelbare
muzikanten. Hun muziek staat op deze cd en
illustreert een scharniermoment in de
geschiedenis van bluegrass en
countrymuziek in het algemeen. Met enkele
van de grootste namen in de hedendaagse
bluegrass als Rhonda Vincent, Bobby
Osborne en Joe Mullins (tevens producer).

label: Smithsonian Folkways • file under: bluegrass
cd: SFWCD 40238 • bc: 0093074023822 • EUR 9,90

VIVIAN LEVA & RILEY CALCAGNO: VIVIAN LEVA & RILEY CALCAGNO
Vivian Leva en Riley Calcagno zijn weliswaar
nog maar net uit de collegebanken, maar
hun muzikale talenten zijn hun leeftijd ver
voorbij. De elf tracks op hun debuutcd
borduren voort op de old-time en klassieke
country die Vivian Leva op haar eerste solo-
album zo fraai uitvoerde. Maar het tweetal
vermengt deze traditie met frisse melodieën,
een uitgebreide productie en de strakke
harmonieën van indiefolk. Geproduceerd
door GRAMMY-winnende Cajun roots

zwaargewicht Joel Savoy in zijn studio in Louisiana.
Binnenkort ook leverbaar op vinyl.
label: Dirt Records • file under: country/folk
cd: DIRTCD 100 • bc: 0877746010026 • EUR 9,40

JIDDISCH
NIKI JACOBS: THE BALLAD OF MAUTHAUSEN (MIKIS THEODORAKIS)

Op haar nieuwe cd speelt Niki Jacobs met
haar band de gehele Mauthausen-cyclus
van Mikis Theodorakis, gezongen in het
Jiddisch. Dankzij het Jiddisj Koor Heijmisj
Zajn mocht Niki gebruik maken van de
vertaling van Willy Brill. De cyclus wordt
aangevuld met prachtige traditionele
Jiddische liederen, vertalingen en
originele liedjes van Joodse singer-
songwriters. Samen met Ro Krauss
(altviool), Ruud Breuls (trompet), Emile

Visser (cello) en Peter van Os (accordeon) maakte zij een cd die prikkelt,
ontroert en inspireert.
label: Niki Jacobs • file under: joods
cd: NJ 2• bc: 8714835139393 • EUR 13,90
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orders: Central Distribution

central.distribution@musicwords.nl

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

JAZZ
JOAN CHAMORRO: PLAYS FREDRIK CARLQUIST’S ARRANGEMENTS

Dit is het derde deel van een serie gewijd aan de
figuur van de arrangeur, in dit geval aan de Zweedse
saxofonist en klarinettist Fredrik Carlquist. Hij woont
sinds enkele jaren in Catalonië, Joan Chamorro
heeft het genoegen gehad verschillende van zijn
albums op te nemen. Deze opname is ook een
eerbetoon aan de Zweedse muzikant Lars Gullin,
een van Chamorro’s favoriete baritonsaxofonisten

die zijn spel heeft beïnvloed.
label: Jazz to Jazz • file under: jazz
cd: JJ 20026 • bc: 8437014576214 • EUR 11,40

____________________________________ DEVAYU: DEVAYU
Devayu is het nieuwe project van de uit Sevilla
afkomstige Galicische gitarist Álvaro Vieito.

label: Tiny Moon Records • file under: jazz
cd: TMD 4 • bc: 0766871792054 • EUR 10,90

________________________________ LEIRA CATRO: HEROE
Leira Catro is een samenwerking tussen vier
artiesten die al meer dan twee decennia samen op
het podium staan. Dit vocale jazzkwartet bestaat
uit: Ana Leira (zang), Iago Mouriño (piano), Alfonso
Calvo (contrabas) en Miguel Queixas (drums). Heroe,
hun eerste album, bevat zowel originele composities
als speciaal voor de opnamesessie gearrangeerde
jazzstandards en populaire songs.

label: Tiny Moon Records • file under: jazz
cd: TMDR 1 • bc: 8433391034774 • EUR 10,90

KLASSIEK
___ HK GRUBER & ENSEMBLE DIE REIHE: FRIEDRICH CERHA -

I. KEINTATE / EINE LETZTE ART CHANSONS

Friedrich Cerha, wiens monumentale Spiegel-cyclus
en zijn voltooiing van Alban Bergs ‘Lulu’ hem een
plaats hebben bezorgd onder de meest eminente
componisten van onze tijd, viert in 2021 zijn 95e
verjaardag. Op deze cd staan twee van zijn minder
bekende, zeer typisch Weense werken, met
chansonnier HK Gruber. Hoewel op de een of andere

manier in de traditie van de lokale muziek, zoals gespeeld op de
‘Heurigen’, graven beide stukken diep in de muzikale en spirituele ziel
van de Weense volks- en kunstmuziek.
label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15100 • bc: 9120010289002 • EUR 9,40

RICARD CAPELLINO CARLOS: ALBERTO POSADAS - VEREDAS
De “paden” die componist Alberto Posadas in deze
saxofooncyclus bewandelt, zijn ook die tussen deze
mentale en reële tegenstellingen. De Veredas-
cyclus is opgezet als een parcours. Bij het luisteren
naar de opname “dwalen” we alleen met onze oren.
We kunnen ons de verschillende ruimtes voorstellen,
maar de tijd die we doorbrengen op de paden tussen
de stukken verdwijnt.

label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15034 • bc: 9120040731205 • EUR 9,40

_____ YOSHIE UENO, MAYUMI MIYATA, KEN’ICHI NAKAGAWA:
TOSHIO HOSOKAWA - WORKS FOR FLUTE

“Voor mij is de fluit het instrument dat het diepst
mijn muzikale ideaal kan verwezenlijken.” (Toshio
Hosokawa). De zes fluitcomposities op deze cd
worden op indrukwekkende wijze en met intense
toewijding vertolkt door Yoshie Ueno.

label: Kairos • file under: klassiek
cd: KAI 15092 • bc: 9120010280924 • EUR 9,40

VINYL
VIVIAN LEVA & RILEY CALCAGNO: VIVIAN LEVA & RILEY CALCAGNO

Vivian Leva en Riley Calcagno zijn weliswaar nog
maar net uit de collegebanken, maar hun muzikale
talenten zijn hun leeftijd ver voorbij. De elf tracks op
hun debuutcd borduren voort op de old-time en
klassieke country die Vivian Leva op haar eerste
solo-album zo fraai uitvoerde. Maar het tweetal
vermengt deze traditie met frisse melodieën, een
uitgebreide productie en de strakke harmonieën

van indiefolk. Geproduceerd door GRAMMY-winnende Cajun roots
zwaargewicht Joel Savoy in zijn studio in Louisiana.
Binnenkort leverbaar. Ook leverbaar op cd.
label: Dirt Records • file under: country/folk
lp: DIRTLP 100 • bc: 0877746010019 • EUR 12,90

________________ 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.

label: Blau Records • file under: jazz
cd: EBLRLP 29 • bc: 8424295371089 • EUR 16,40

_________________________________ NO-NO BOY: 1975
No-No Boy is een muzikaal project van de
Vietnamees-Amerikaanse zanger en geleerde Julian
Saporiti. De cd is genoemd naar het jaar waarin
Saigon viel. Saporiti onderzoekt zijn eigen familie-
erfenis, maar ook het leven in de Japanse
interneringskampen van de Tweede Wereldoorlog,
immigranten detentiecentra en vluchtelin-
genkampen in 2020. Hij verweeft die met

veldopnames van de plekken van collectieve trauma’s en fragmenten
van Aziatisch-Amerikaanse muziektraditie, van jazz tot rock en
koormuziek.
Ook leverbaar op cd
label: Smithsonian Folkways • file under: folk
cd: SFWLP 40592 • bc: 0093074059210 • EUR 16,90

re-release
____________ VARIOUS: MASHED POTATO RECORDS VOL. 1

Mashed Potato Records is een nieuw label uit New Orleans, opgezet
door de muzikanten Duff Thompson en Bill Howard (The Deslondes,
Hurray for the Riff Raff) en dit is het eerste deel van hun tweedelige
indrukwekkende labeldebuut. De opnames zijn live en afkomstig uit
diverse delen van de stad. Rootsmuziek is de verbindende factor tussen
de 12 tracks, variërend van gospel tot honky-tonk. Een spannende
introductie in de wereld van underground Americana.
Eerder verschenen op cd.
label: Mashed Potato Records • file under: Amerika
cd: MPTLP 1 • bc: 877746002373 • EUR 12,90

____________ VARIOUS: MASHED POTATO RECORDS VOL. 2
Het tweede deel van het labeldebuut van Mashed Potato Records heeft
ook weer 12 tracks. Dit keer zijn het singer-songwriters uit New Orleans,
begeleid door een steeds wisselende groep muzikanten. Jackson & The
Janks openen de cd met rauwe R&B, Carver Baronda brengt garagerock,
pop en country samen en The Lostines komen met een jaren ’60-achtige
popsong. Deze cd is voller en geproduceerder dan deel 1, het toont de
evolutie van een bijzondere groep muzikanten uit New Orleans.
Eerder verschenen op cd.
label: Mashed Potato Records • file under: Amerika
cd: MPTLP 2 • bc: 877746002380 • EUR 12,90
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nieuw label

Met ingang van deze maand voeren wij het Amerikaanse label
Golden Horn Records. Het is een wereldmuzieklabel dat erg
vergelijkbaar is met Traditional Crossroads. Dezelfde mix
tussen historische en nieuwe opnames, veel muziek uit het
Middellandse-Zeegebied en uitstapjes naar bijv. India en joodse
muziek. Uiteraard sturen we op verzoek met alle plezier een
overzicht toe.

promotie
Op zaterdag 10 april zijn Eléonor en Gerry De Mol live in het
programma De Taalstaat van Frits Spits (Radio 1) naar aanleiding
van het verschijnen met liederen op teksten van Slauerhoff
(CUP 8070).

pers
Katerina Papadopoulou - Anastasis (S 62620)
• “Een prachtig album” (Moorsmagazine.com)

Sakili - Creole Sounds From The Indian Ocean (EUCD 2936)
• “De muziek die het trio Sakili speelt is Séga, ook wel de blues
van de Indische Oceaan genoemd, waarin de invloed van
West-Afrika goed terug te horen is, met een mix van Europese
polka’s en quadrilles.” (Moorsmagazine.com)

Anuang’a Fernando & Maasai Vocals - Maasai Footsteps (EUCD
2940)
• “De Maasai houden nog vast aan hun gewaardeerde tradities,
zowel de muziek als de dans. Dat blijkt ook weer inspirerend
te werken, en als je dit album hoort begrijp je ook wel
waarom, want er zit veel energie in deze muziek, en misschien
daardoor lijkt de muziek ook tijdloos.” (Moorsmagazine.com)

Ignacio Lusardi Monteverde - Del Canto Gitano (EUCD 2929)
• “Het resultaat is een werkelijk adembenemend mooi album,
met prachtige, melancholieke muziek waar ik iedere keer
opnieuw stil bij val.” (Moorsmagazine.com)


