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RHYE 
Blood 
(Caroline/Universal) 
CD, LP 
Bijna vijf jaar geleden verscheen Woman van 
Rhye. De samenwerking tussen de Canadese 
zanger Mike Milosh en de Deense producer en 
multi-instrumentalist Robin Braun groeide in 2013 
uit tot een cultplaat en uiteindelijk zelfs tot een 
jaarlijstjesplaat. Onbekend bij het grote publiek, 
maar intens bemind in kleine kring. Woman van 
Rhye deed denken aan de platen van Michael 
Franks, Sade en The Blue Nile, maar had ook wel 
wat raakvlakken met de muziek van The Xx. Bij 
beluistering van Blood lijkt de tijd stil te hebben 
gestaan. Rhye gaat op haar nieuwe plaat verder 
waar Woman vijf jaar geleden ophield. Het 
tempo ligt nog steeds uiterst laag, de klanken 
zijn warm en broeierig en Mike Milosh kruipt in 
vocaal opzicht nog altijd dicht tegen Sade aan. 
Vergeleken met Woman klinkt Blood nog wat 
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mooier en warmer en bovendien klinkt de nieuwe 
plaat van Rhye door wat extra elektronische 
impulsen net wat moderner. Heel groot zijn de 
verschillen echter niet. Rhye maakt nog altijd 
muziek die aanvoelt als een warm band. Luister 
naar de lome en dromerige klanken van Rhye 
en de klok tikt even wat minder snel. Net als 
Woman bevat Blood muziek die bijzonder lekker 
in het gehoor ligt, maar ook dit keer weet Rhye 
de fantasie te prikkelen met een feelgood plaat 
met inhoud. (Erwin Zijleman)

nathaniel rateliff 
& the night sweats
Op 9 maart komt het tweede 
album van Nathaniel Rateliff & 
The Night Sweats uit. ‘Tearing At 
The Seams’ werd geschreven 
tijdens de wereldwijde tour en is 
de opvolger van het titelloze 
album uit 2015 met daarop de 
hit ‘S.O.B’.

major muscle • independent spirit

black label society

ghost

rhye

black veil brides

django django Om het Meloria-tijdperk 
af te sluiten op een echte 

Ghost-manier brengt de band 
op 19 januari een liveplaat uit. 

Dit is de eerste live-release 
van Ghost, welke uitkomt 

op een fysieke 2CD en 2LP. 
Met exclusieve tracks en een 

foto-booklet vol live foto’s! 
#fanfavourite

Black Label Society bracht tot 
nu toe 10 albums uit en 
mag beroemde artiesten als 
Ozzy Osbourne tot haar fans 
rekenen. Het nieuwe album 
‘Grimmest Hits’ combineert 
harde bluesrock, metal en 
pianoballad tot een unieke 
eigen Black Label 
Society-sound.

Op 26 januari komt het derde 
album van het Britse duo Django 

Django uit. ‘Marble Skies’ 
markeert Django Django’s 

terugkeer naar het primitieve 
slaapkamer-opnameproces 

waarmee ze begonnen. 
Django Django ken je van de 

hit ‘Default’!

Op 12 januari komt het vijfde 
album van Black Veil Brides uit. 
‘VALE’ werd geproduceerd door 
John Feldman (blink-182, Panic! 

At The Disco). Een band die haar 
inspiraties als KISS, Billy Idol en 
The Misfits eer aan doet! Black 
Veil Brides speelt op 30 januari 

in 013, Tilburg.

proudly presents

Het Canadees-Deense 
collectief Rhye brengt in februari 
haar tweede studioalbum ‘Blood’ 
uit. Rhye combineert als geen 
ander emotionele piano, fysieke 
percussie, ‘buzzing’ analoge 
synths en grote vocalen. Het duo 
verzamelde sinds hun debuut 
in 2015 meer dan 100 miljoen 
streams op Spotify! #musthear

3

M A N I A M A N I A



INHOUDSOPGAVE 

 

COLOFON
Hoofdredactie
Bert Dijkman

Redactie
Jorn van der Linde, Dick van Dijk,
Henri Drost, Menno Borst

Ontwerp
Guus Klomp, www.designkantine.nl

Opmaak
Jenny Bakker, www.jennybakker.nl

Druk
Graphius Group, Gent (België)

Medewerkers
Niels Achtereekte, Jos van den Berg, 
Frits Broekema, Cecile Bol, Ron 
Bulters, Erik Damen, Dennis Dekker, 
Fons Delemarre, Jan Doense, Henri 
Drost, Hermen Dijkstra, Ruben Eg, 
Sanna Marije van Elst, Luc van Gaans, 
Robin Ferdinand Groot, Jeroen 
van Heukelom, Barend Florijn, Tim 
Jansen, Jan Jasper, Albert Jonker, 
Martin Kikkert, Dries Klontje, Stefan 
Koer, Martijn Koetsier, Wim Koevoet, 
Marjan Kok, Ron Loontjens, Paul 
Maas, Max Majorana, Remco Moonen, 
Erik Mundt, Godfried Nevels, Corné 
Ooijman, Bram Peeters, Rena 
Postma, Marco van Ravenhorst, Linda 
Rettenwander, Wiebren Rijkeboer, 
Peter Simmers, Jelle Teitsma, 
Sanne den Toom, Menno Valk, Louk 
Vanderschuren, Ruud Verkerk, Jesse 
Voorn, Jurgen Vreugdenhil, Arnout de 
Vries, Jan de Vries, André de Waal, 
Michel Weber, Jeroen Wierstra, Enno 
de Witt, Erwin Zijleman, Wil Zenhorst. 

Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden. Stuur 
een e-mail naar redactie@platomania.nl

Adres
Postus 71, 7400 AB Deventer,
email: redactie@platomania.nl

Abonneren:
Abonneer je door €20,- over te 
maken voor 10 nummers naar IBAN 
NL67INGB0682214655 o.v.v. mania 
abonnement. Vergeet niet je naam 
en adres erbij te vermelden. Voor 
Belgische lezers is het bedrag 30,- 
i.v.m. hogere portokosten.
IBAN NL67INGB0682214655 • BIC 
INGBNL2A

Mania 345 verschijnt op 9 maart 2018

MANIA 344

14. First Aid Kit
Ruins is een veelzijdige plaat die 
ook de pop niet schuwt en hier en 
daar zelfs raakvlakken heeft met 
de memorabele songs van land-
genoten ABBA, maar invloeden 
uit de rootsmuziek domineren dit 
keer.

BESTE MANIALEZER,
Het nieuwe jaar is al een maand 
oud, hoog tijd voor een nieuwe Ma-
nia! Deze maand hebben we naast 
de No Risk Disc van Rhye en de 
Grand Cru van Glen Hansard o.a. 
Tim Knol geïnterviewd en is er fraai 
nieuw werk van Franz Ferdinand, 
First Aid Kit, Awkard i en Joan As 
Police Woman. Mooie reissues zijn 
er van o.a. Roxy Music en Fleet-
wood Mac. Daarnaast presenteren 
we een nieuwe rubriek van Dennis 
Dekker die maandelijks een column 
schrijft. Veel leesplezier!
 
Bert Dijkman

45. Reissues

51. Boeken

51. Klassiek

72. TV Series & Films

58. Live In De Winkels

58. Binnenkort Binnen

6. Grand Cru: Glenn Hansard
Wat je bij Glen Hansards derde 
soloalbum Between Two Shores kunt 
verwachten? De folk van weleer wordt, 
mede door de invloed van de live-
band, meer dan ooit vermengd met 
soul.

39. Vinyl Mania
Met o.a. nieuwe releases van o.a. 
Editors, Claw Boys Claw en Vreem-
de Kostgangers. Aanbiedingen van 
o.a. David Bowie en veel meer.

19. Franz Ferdinand
De jongens zijn mannen geworden. Van voortborduren op Always Ascending 
is totaal geen sprake. Integendeel. Een tijdperk is afgesloten. Sterker nog, de 
klanken op deze nieuwe zullen symbool staan voor hun toekomstige geluid.

36. Winkelspecial:
Velvet Music Eindhoven

Luister naar de lome en 
dromerige klanken van 
Rhye en de klok tikt even 
wat minder snel. Blood 
bevat muziek die bijzon-
der lekker in het gehoor 
ligt, en ook dit keer weet 
Rhye de fantasie te prik-
kelen met een feelgood 
plaat met inhoud.

3. No Risk Disc: Rhye
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GLEN HANSARD 
Between Two Shores 
(Anti/PIAS) 
CD, LP Limited blauw/wit marble vinyl 
Glen Hansard heeft een stem die kan emotioneren 
tot op het bot. Even een persoonlijke noot? De 
eerste keer dat ik z’n nummer High Hope hoorde, 
sprongen de tranen spontaan in mijn ogen en 
stond kippenvel minutenlang strak op armen en 
rug. En eerlijk gezegd ben er van overtuigd dat 
ik niet de enige ben die dat zo voelt. Dat zie je 
bij zijn concerten. Want ook daar heeft Hansard 
het vermogen om samen met zijn geweldige 
band steevast onvergetelijke concerten te geven 
die voor de vele devote aanwezigen voelen als 
erediensten. Wat je bij zijn derde soloalbum 
Between Two Shores kunt verwachten? De folk 
van weleer wordt, mede door de invloed van 
die live-band, meer dan ooit vermengd met 
soul. Opener Roll On Slow mondt uit in heerlijk 
verslavende, dampende kraker die menig 
concertzaal letterlijk op de kop zal zetten. One 
Of Us Must Lose, Why Woman en Time Will Be 
The Healer (hoor die kopstem!) zijn smakelijke 
ballades en Wheels On Fire is dan juist weer lekker 
ongedwongen en uptempo. Toch wordt ook zijn 
meest intieme folkkant (het breekbare Wreckless 
Heart, het intieme Movin’ On) niet vergeten. Heel 
erg geslaagd. (Dennis Dekker)

Het  blauw/wit marble vinyl is alleen 
in de Maniawinkels te koop!

GRAND
CRU

PHILIP ANSELMO & 
THE ILLEGALS 
Choosing Mental 
Illness 
(Season of Mist/Bertus) 
CD, LP Limited rood/
zwart marble vinyl 
Phil Anselmo is een 
uitgesproken man en een 

extreem muzikant. Hij neemt geen blad voor de 
mond, heeft een fascinatie voor horror en boksen, 
een geschiedenis met drank- en drugverslaving, 
een sluimerende, ongrijpbare fascinatie voor 
racisme en een bloedhekel aan religie. Zijn 
grootste bekendheid vergaarde Anselmo 
natuurlijk als zanger van Pantera waar hij tussen 
1986 en 2003 op zeer luidruchtige wijze deel van 
uitmaakte. Onder begeleiding van zijn vaste band 
The Illegals verrast Anselmo nu met zijn tweede 
soloplaat Choosing Mental Illness As A Virtue. 
Een titel die niet treffender gekozen had kunnen 
worden om zowel artist en zijn geschiedenis, 
als het extreme, chaotische karakter van deze 
nieuwe plaat in een zin te vatten. CMIAAV is een 
wervelende plaat die constant op topsnelheid 
ligt en waar snoeiharde thrash en underground 
blackmetal elkaar op orkaankracht ontmoeten. En 
boven die georganiseerde, gortdroge muzikale 
brei, prevelt, briest, schreeuwt en spuugt Anselmo 
met zijn donkere, getergde en uit duizenden 
herkenbare metalstrot. (Menno Valk)

AVATAR 
Avatar CountryHEAVY  
(Century Media) 
CD, LP+CD 
Mede door de markante, 
opgesmukte verschijning 
van zanger Johannes 
Eckerström hebben deze 
Zweden zich goed in de 

kijker gespeeld. En de muziek is al net zo theatraal. 
De band brengt onder andere heavy, power, symfo 
en groove metal samen. Wat dit album tot een 
veelkoppig monster maakt. En Eckerström zich 
met zijn veelzijdige stem flink uit mag leven. Leg 
stampende tracks als King’s Harvest en A Statue Of 
The King maar eens naast de hillbilly metal van The 
King Welcomes You To Avatar Country. Die hadden 
net zo goed van verschillende bands kunnen zijn. 
Waarbij de muzikale invloeden bijeen worden 
geregen door een self centered verhaallijn over 
een heroïsche koning. Doordacht, gelikt en tot in 
de puntjes geproduceerd. Behoorlijk van deze tijd 
dus. Maar alles met een knipoog. Bij vlagen echter 
ook een tikje voorspelbaar. Maar dat zal de band 

live ongetwijfeld juist extra bijstand opleveren. 
(Niels Achtereekte)

STERLING BALL/JOHN FERRARO/
JIM COX 
Mutual Admiration Society 
CD, LP 

Sterling Ball is een Amerikaanse gitarist en zoon van 
snarenmaker Ernie Ball. Door zijn vader ontmoette 
Sterling veel grote gitaristen en is fan van Albert 
Lee, de Brit die speelde met Emmylou Harris en Eric 
Clapton. Het project van Sterling met drummer Ferraro 
werd een onbedoelde tour de force met ongelofelijke 
gasten als Lee, Steve Morse, Steve Lukather en Steve 
Vai. Ode aan de gitaar, maar nog meer aan muziek en 
vriendschap. Prachtig. (Erik Mundt)

BELLE ADAIR 
Tuscumbia 
(Single Lock/Bertus) 
CD, LP 
De Belle-Adair is een 
gezonken schip uit 
John Steinbecks roman 
The Winter Of Our 
Discontent en ook 

een band uit Alabama, die vijf jaar geleden al 
debuteerde met het hier niet uitgebrachte The 
Brave And The Blue. Deze laatste Belle Adair 
komt uit het stadje Tuscumbia, dat in dezelfde 
stedelijke regio ligt als Muscle Shoals. De vier 
bandleden van Belle Adair zijn geen onbekenden 
in de befaamde studio’s daar, want ze deden de 
laatste jaren ervaring op als sessiemuzikanten 
voor o.a. Donnie Fritts en John Paul White (The 
Civil Wars). Gelukkig vonden ze ook de tijd 
om met de van Wilco en Real Estate bekende 
Tom Schick weer een eigen plaat op te nemen. 
Gelukkig, want Tuscumbria is een zeer fraai album 
is geworden, gevuld met heerlijk glooiende en 
verslavende melodieën met ruim voldoende hooks 
om de luisteraar bij de les te houden. Tuscumbia 
ademt het glorieuze verleden van Muscle Shoals, 
maar doet vooral ook denken aan hedendaagse 
bands als Real Estate en The Shins. En doet daar 
eigenlijk niet voor onder. (Marco van Ravenhorst)

OSCAR BENTON 
I Am Back 
(V2) 
CD, LP 
De nieuwe cd van 
Oscar Benton heet 
I Am Back. De cd is 
gemaakt onder de 
bezielende leiding van 

6

M A N I A



bluesbroeder Johnny Laporte (Barrelhouse), 
die zich met succes ten doel heeft gesteld 
Oscar Benton nog een keer in de spotlights te 
zetten. Bijzonder is dat hij de zang van Benton 
opgenomen heeft in het verzorgingstehuis waar 
Oscar tegenwoordig woont. Laporte was ook 
verantwoordelijk voor het leeuwendeel van 
het gitaarwerk. Andere vaste krachten zijn Erik 
Schuurman (gitaar, bas, toetsen, banjo), Martijn 
Bosman en Jaap Jan Schermer (drums) en Rob 
van Donselaar (toetsen). De twee nummers die 
niet geschreven zijn door Laporte zijn remakes 
van nummers de Benton eerder al eens heeft 
opgenomen. Bensonhurst Blues Revisited, 
met cello en bijna krakende spreekzang van 
Benton, klinkt ingetogen en een beetje Tom 
Waits-achtig. Benton gaat een partijtje stevige 
barrelhouseblues niet uit de weg en sluit zijn 
gevarieerde en eerlijke album tevreden af met 
Old, But Happy. (Fons Delemarre)

BLACK LABEL 
SOCIETY 
Grimmest Hits HEAVY  
(Caroline/Universal) 
CD, 2LP 
De Amerikaanse gitarist 
Zakk Wylde is vooral 
bekend als bandlid 
van Ozzy Osbourne, 

maar timmert ook met zijn eigen band Black 
Label Society al jarenlang aan de weg. Op het 
nieuwe album Grimmest Hits laat Wylde horen 
waarom hij tot een van de beste gitaristen ter 
wereld wordt gerekend: ijzersterke gitaarriffs 
en vlammende gitaarsolo’s, waarbij hij wordt 
ondersteund door gitarist Dario Lorina, bassist 
John DeServio en drummer Jeff Fabb die het 
geheel tot een goed geoliede rockmachine 
maken. Luister maar eens naar de openingstrack 
Trampled Down Below en nummers als The 
Betrayal en Bury Your Sorrow. Maar Wylde 
laat zich op Grimmest Hits ook van een andere 
kant horen. Zoals Disbelief en All That Once 
Shined, nummers met een sterk Black Sabbath-
geluid, de indrukwekkende southern rockballad 
The Day That Heaven Had Gone Away en 
de deels akoestische afsluiter Nothing Left 
To Say. Een veelzijdig album dat voor meer 
muziekliefhebbers bestemd is dan alleen de fans 
van Black Label Society. (Godfried Nevels)

BLACK REBEL 
MOTORCYCLE CLUB 
Wrong Creatures 
(Abstract Dragon/PIAS) 
CD, 2LP 
De gitaarrockers van de 
BRMC nemen altijd wel 
de tijd om een album op 
te nemen, maar dit keer 

duurde het wel heel lang voordat we nieuw werk 
mochten verwelkomen. Specter At the Feast, 
de succesvolle voorganger van Wrong Creatures 
dateert alweer uit 2013, waarna drumster Leah 
Shapiro een hersenoperatie moest ondergaan en 
de band enige tijd stillag. De wat melodieuzere 
sound van de vorige plaat wordt voortgezet 
op dit achtste album, tegelijkertijd heeft het 
materiaal wel aan intensiteit gewonnen. Hoewel 
het tempo niet wezenlijk omhoog is gegaan, 
lijkt de band een energie uit te stralen alsof dit 
hun enige kans is om hun boodschap de wereld 
in te helpen. In de psychedelische gitaarblues 
van Echo wordt door Robert Levon Been mooier 
dan ooit gezongen, in Ninth Configuration doen 
de oude punkinvloeden het nummer naar een 
ongekende climax stijgen. De wachttijd heeft 
bijna lang genoeg geduurd om van een comeback 
te spreken, en dit is dan wel een ijzersterke. 
(Jurgen Vreugdenhil)

BLACK VEIL BRIDES 
Vale HEAVY  
(Caroline/Universal) 
CD, LP 
Black Veil Brides 
begon ooit als strakke 
metalcoreband, maar 
hun geluid is steeds 
meer de kant van de 

glamrock opgegaan, met een vleugje metal. De 
band heeft een goede live-reputatie, waarbij ze 
geschminkt ten tonele treden in de traditie van 
bijvoorbeeld KISS. Het nieuwe album gaat nog 
een stapje verder de glamrockkant op. Meer 
dan ooit te voren zijn de zanglijnen catchy en 
eenvoudig om snel mee te zingen. Blijf dan maar 
eens stil bij een concert. Ook dit keer weer veel 
over de top gitaarsolo’s om je luchtgitaar bij af 
te stoffen. Bij Black Veil Brides weet je eigenlijk 
vooraf al wat je krijgt. Daarin stellen ze nooit 
teleur. Ook ditmaal niet. Een strakke plaat met 
een fijne balans in dynamiek en tempo, zeer 
passend eindigend met de prachtige powerballad 
en tevens titelnummer Vale (This Is Where It 
Ends). (Remco Moonen-Emmerink)
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AWKWARD i
KYD 
(Excelsior) 
CD, LP+CD 
Muzikale grenzen opzoeken en tegelijkertijd spontaan 
dingen laten gebeuren. Daar waar het debuut (I Really 
Should Whisper) een intieme lo fi-plaat was en het tweede 
muzikale wapenfeit (Everything On Wheels) juist een 
groter bandgeluid kende, is KYD bovenal een plaat van 
verkennen geworden. Zowel voor de maker als ook voor 
de luisteraar. Zien waar het schip strandt. Kijken wat de 
voorliefde van muzikaal experimenteren oplevert. Heel 
veel verschillende instrumenten gebruiken. Muzieklaag 
op muzieklaag stapelen, effecten, galmen en andere 
vervormers toevoegen. Maar daarbij blijven verrassen door 
ingenieuze zanglijnen te laten opvolgen door, op het eerste 
gehoor, vreemde tempo- en maatwisselingen. Tekstuele 
combinaties zoeken tussen absurdisme en melancholie. 
Tussen zelfspot en zwartgallige humor. Anders gezegd? 
De composities op KYD zijn steevast veelzijdig, gelaagd 
en uitdagend. Conclusie? De derde van AWKWARD i 
(het alter ego van muzikant en songwriter Djurre 
de Haan) is zo’n ouderwetse groeiplaat die je 
opzet en daarna meteen weer wil beluisteren en 
vervolgens gewoon nog een keer. Bijkomende 
gevolgtrekking? De Haan ontpopt zich op 
dit album als de Brian Wilson van de lage 
landen. (Dennis Dekker)

AWKWARD i LIVE IN DE WINKEL:

17-2 Concerto Amsterdam 16.00 u.
24-2 North End Haarlem 16.00 u.
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FRANK BOEIJEN 
Palermo 
(Boeijen/Bertus) 
CD+Boek 
Palermo is Italiaans 
voor ‘veilige haven’ 
en een passende titel 
voor het tweeluik dat 
Frank Boeijen ons op 

zijn nieuwe album voorschotelt. De eerste schijf 
is gevuld met liefdesliedjes en Boeijen krijgt hier 
een muzikale omlijsting van het City of Prague 
Philharmonic Orchestra met arrangementen 
van Sebastiaan Koolhoven en vaste pianist Ton 
Snijders. Hij weet treffend het onderwerp in 
tien songs te vatten waarvan het melancholieke 
Hoe Het Was een van de hoogtepunten is. De 
tweede schijf is breder van opzet maar past toch 
in het thema van Palermo. De songs handelen 
hier over de vergankelijkheid van het bestaan, 
vriendschap en het leven in al zijn facetten. Twee 
nummers vallen op, zowel Niets Is Volmaakt als 
Op Het Terras zijn een eerbetoon aan de vorig 
jaar overleden journalist Geert Henderickx. De 
eerste is een song van Bob Dylan voorzien van 
een nieuwe tekst en de tweede een column van 
Geert door Boeijen op muziek gezet. Met dit 
album komt Frank Boeijen heel dicht bij zijn grote 
voorbeelden Dylan en Cohen en dat is een groot 
compliment. (Bert Dijkman)

JOHN BRAMWELL 
Leave Alone The 
Empty 
(Allpoints/Bertus) 
CD, LP 
Zijn uit duizenden 
herkenbare stem zal 
waarschijnlijk bij meer 
mensen een belletje 

doen rinkelen dan zijn naam. John Bramwell 
was namelijk vanaf het begin van deze eeuw de 
voorman van I Am Kloot. Met die band maakte 
hij een aantal zeer fraaie albums, maar na de 
soundtrack From There To Here (2014) werd van 
het trio weinig meer vernomen. Bramwell toert al 
een tijdje in zijn eentje en maakte eind vorig jaar 
met een slag om de arm bekend dat I Am Kloot 
niet meer bestaat. Dat is spijtig, want de koek 
leek op de laatste albums nog lang niet op, maar 
er hoeft niet lang getreurd te worden, want John 
Bramwell komt nu met zijn eerste soloalbum. 
Leave Alone The Empty Spaces ligt qua sfeer in 
het verlengde van I Am Kloot, al is de muziek 
meer ingetogen. Vaak vormt de akoestische 
gitaar de basis, ondersteund met bescheiden 

strijkarrangementen. Bramwell presenteert 
zich nadrukkelijk als singer-songwriter en 
soms roepen zijn liedjes zelfs Nick Drake in 
herinnering, al verschillen hun stemmen als dag 
en nacht. Met negen liedjes in nog geen half uur 
is Leave Alone The Empty aan de korte kant, 
maar het is wel een heel aangenaam half uur. 
(Marco van Ravenhorst)

CLEAN PETE 
Afblijven 
(Excelsior) 
CD, LP+CD 
Clean Pete, de 
tweelingzusjes Loes 
en Renée Wijnhoven, 
had ik al eerder gezien. 
Maar ik had er tot op 

heden nooit zestiger-jaren-huppel-tennismeidjes 
in gezien. Toch is dat de uitstraling waar ze 
uiterlijk en muzikaal voor kiezen op Afblijven. 
Het onvolprezen label Excelsior geeft ze er de 
ruimte voor en heeft ervoor gezorgd dat de 
zussen samen met huismuzikant/producer Anne 
Soldaat een opgewekte sixties liedjesplaat 
hebben kunnen maken. Dat Clean Pete met in 
het voorprogramma van The Kik heeft gespeeld 
is goed te horen. De muziek van Van Ronk c.s. en 
van Loes en Renée past perfect bij elkaar. Met 
hun swingende mengelmoes van surf, doowop 
en West Coast pop gooien de zussen de schroom 
van ‘mooie meisjes met gitaar en cello’ met een 
grote zwiep van zich af. Hun band speelt Kik-
achtig energiek en de lieflijke teksten hebben zo 
nu en dan onverwacht scherpe randjes. Op naar 
de zomer van 2018! (Fons Delemarre)

CORROSION OF 
CONFORMITY 
No Cross No Crown 
(Nuclear Blast/Warner) 
CD, 2LP 
Het tweeledige verhaal 
van COC krijgt met 
deze plaat eindelijk 
een vervolg op de 

saga met gitarist/zanger Pepper Keenan - die 
zich lange tijd vooral op Down richtte. En met 
hem is de band toch op z’n best. Wat alleen 
al blijkt uit het moeiteloos teruggrijpen op de 
karakteristieke klanken van de eerste platen 
met Keenan. Dit album past dan ook perfect 
in het rijtje van Deliverance en Wiseblood. 
Hard rockende metal met een southern randje 
dus. Met een oprechtheid die vele moderne 
bands missen. Een enorme stapel groovende 

LUISTER
TRIP

CALEXICO 
The Thread That Keeps Us 
(City Slang/Konkurrent) 
2CD Limited, LP, 2LP Limited 
Het negende album van Calexico kwam 
grotendeels tot stand in een strandhuis 
met panoramisch zicht aan de Californische 
kust. Een denkbeeldig zacht oceaanwindje 
weerklinkt al snel tijdens het fluwelen The 
Town & Miss Lorraine en het meer tropische 
Flores y Tamales. De werking van het 
indrukwekkende landschap rondom het 
strandhuis is in ieder geval goed terug te 
horen. Al verandert de windrichting voor 
een moment even naar de zandvlaktes 
van Noord-Afrika op Voices In The Field. 
Halfweg volgen de latininvloeden, die nauw 
aansluiten bij de muziek van Sergio Mendoza’s 
eigenzinnige ‘indie-mamba’ band Orkesta 
Mendoza. De toetsenist is al enige tijd een 
vaste waarde in de band. Zo nam ook Craig 
Schumacher weer achter de geluidsknoppen 
plaats en coproduceerde  het album met de 
band. The Thread That Keeps Us werd een 
gevarieerd album, dat soms stevig uit de 
hoek komt. Uiteindelijk zijn het de dromerige 
instrumentals en fijne kwaliteitsliedjes zoals 
Music Box die alles naadloos op elkaar doen 
aansluiten.  (Corné Ooijman)
DE 2CD EN 2LP VAN CALEXICO HEBBEN 
7 EXTRA TRACKS!

LUISTER
TRIP

TYLER CHILDERS 
Purgaroty  ROOTS  
(Hickman Holler/Bertus) 
CD, LP 
Hij is een soort van protegé van Sturgill 
Simpson; Tyler Childers werd voor Purgatory 
in de studio in Nashville, Tennessee gesleept 
door de kroonprins van de alt.country. 
Childers, afkomstig uit een conservatief, 
doopsgezind gezin uit Lawrence County, 
Kentucky, vernoemde zijn doorbraakplaat naar 
het vagevuur – verwijzend naar de periode 
tussen een euforische zaterdagavond en een 
katerige zondagochtend. In feite gaan al zijn 
liedjes over hard drinking, heavy snorting 
en de kater van alledag. Childers verpakt 
dit echter in heerlijk melodieuze old school 
country, waarin banjo’s, fiddles, pedal steel 
en akoestische gitaren de boventoon voeren. 
Bluegrass, Appalachen-folk en country & 
western zijn Tylers bronnen, en zelf heeft 
hij een aantrekkelijke neusverkouden stem, 
waarmee hij zijn uitstekende countryliedjes 
meer dan enthousiast voor het voetlicht 
brengt. In tien songs, afwisselend relatief 
opgewekt en melancholiek stemmig, laat Tyler 
Childers horen uit het goede alt.country-hout 
gesneden te zijn. Sterker nog: hier klinkt een 
nieuwe stem. Met een machtig mooi album als 
resultaat. (Wiebren Rijkeboer)
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riffs, Keenans soulvolle zang en het rollende 
drumwerk laten oude tijden herleven. Afgemaakt 
met eigenaardige intermezzo’s zoals we ze van 
Deliverance kennen. In alles ademt het de sfeer 
van de gloriedagen, zonder in herhaling te vallen. 
Bijzonder knap om dit na vele jaren voor elkaar 
te krijgen. En dat maar liefst 15 tracks lang. Om 
daarna als luisteraar te verlangen naar meer. 
(Niels Achtereekte)

ALELA DIANE 
Cusp 
(Believe/PIAS) 
CD, LP 
Het is alweer twaalf 
jaar geleden dat Alela 
Diane debuteerde met 
het opmerkelijke The 
Pirate’s Gospel, waarvan 

met name het titelnummer met ‘Yo ho, yo ho 
ho’-refrein haar een plekje in het hokje freakfolk 
bezorgde. Op de albums daarna liet ze echter 
een steeds traditioneler geluid horen. Niet voor 
niets noemt ze de ondergewaardeerde Kate 
Wolf regelmatig als een van haar voorbeelden. 
Na de duoplaat met de van Joanna Newsom 
bekende Ryan Francesconi uit 2015 is Cusp de 
echte opvolger van het nog altijd prachtige 
About Farewell uit 2013, dat in het teken stond 
van haar scheiding en haar beste album was 
tot nu toe. Ook deze plaat heeft een thema, 
namelijk het moederschap. Dat betekent niet 
dat Cusp is gevuld met kinderliedjes of odes 
aan de baby, want daar is Alela Diane de artiest 
niet naar. Een gebroken nagel zorgde er voor 
dat ze dit keer, teruggetrokken in een speciale 
‘artist residence’ in Oregon, niet begon met het 
schrijven van liedjes op haar gitaar, maar van 
achter haar piano. Die speelt vervolgens ook 
een hoofdrol in veel nummers op dit warme 
en melancholiek klinkende album, dat in veel 
opzichten voortborduurt op eerder werk, 
maar mede dankzij die piano ook weer net 
anders klinkt. Haar almaar mooier wordende 
stem, de prachtige liedjes en uitstekende 
begeleiding zorgen voor het waarschijnlijk meest 
evenwichtige en daarmee ook beste album van 
deze eigenzinnige singer-songwriter. (Marco van 
Ravenhorst)

DIRTMUSIC 
Bu Bir Ruya 
CD, LP 
Chris Eckman, singer-songwriter, 

labelmangaer van Gliterbeat en voorman van The 
Walkabouts, heeft een project getiteld Dirtmusic. 

Ze hebben al vier interessante cd’s gemaakt, 
dit is de vijfde. Samen met o.m. Hugo Race (lid 
van de originele line-up van The Bad Seeds) en 
Murat Ertel (van Baba Zula uit Istanbul) maken 
ze psychedelische atmosferische en filmische 
gitaarmuziek, enigszins in de sfeer van Tinariwen. Ze 
stonden er al eens in mee op het Tamikrest Desert 
Festival in Mali in 2008 en maakten daar de nodige 
indruk. Het zijn allemaal muzikanten die kunnen 
improviseren en dat maakt het tot een avontuurlijk 
luistertrip. (Ruud Verkerk)

DJANGO DJANGO 
Marble Skies 
(Caroline/Universal) 
CD, LP+CD 
Bijna zes jaar geleden 
debuteerde de Britse 
band Django Django met 
een plaat vol frisse en 
sprankelende popliedjes, 

die herinneringen opriepen aan het allerbeste 
van met name The Beach Boys, Talking Heads 
en The Beta Band. Het in 2015 verschenen Born 
Under Saturn was net wat minder verrassend, al 
verwerkte de band uit Londen op haar tweede 
plaat ook andere invloeden, waaronder invloeden 
uit de elektronische popmuziek. Op Marble Skies 
wordt het geluid van de vorige twee platen 
verder uitgewerkt. De derde plaat van Django 
Django is daarom niet zo verrassend als het zo 
bewierookte debuut van de band, maar voor 
liefhebbers van de bijzondere popliedjes van de 
Britse band valt er wederom veel te genieten. 
Marble Skies laat zich beluisteren als een 
muzikale tijdreis die begint bij Kraftwerk in de 
jaren zeventig en eindigt bij The Beta Band in de 
jaren negentig. Het is een tijdreis vol popsongs 
die heerlijk eigenwijs zijn, maar gelukkig ook 
bijzonder aanstekelijk. (Erwin Zijleman)

DUBBEEZ 
Peace, Love & Dub  
REGGAE  
(V2) 
CD, LP 
Nadat de Amsterdamse 
reggaeformatie The 
Dubbeez in 2016 de 
World Reggae Contest 

won, kreeg het gelijk veel internationale 
aandacht. Niet alleen stond het jonge zestal op 
menig groot podium in heel Europa, de band 
mocht zelfs dit debuutalbum Peace, Love & Dub 
opnemen op Jamaica, in de legendarische Tuff 

Gong studio van Bob Marley. Hun kraakheldere 
sound is een moderne voortzetting van de 
legendarische rootsmuziek van King Tubby, Lee 
‘Scratch’ Perry en Black Uhuru. Zonnige, dubby 
en uptempo tracks, strak gespeeld door de 
ritmesectie (Earl op drums en Olivia op bas), 
Bobby op synths, Milan op gitaar, terwijl de 
vocalen worden afgewisseld door Joanne en 
Quincy. Die laatste doet denken aan Damian 
Marley. De eerste single Feelings was al een 
behoorlijke Youtube-hit, maar ook nieuwe single 
Obsession is catchy en zo aanstekelijk als de rest 
van het album. ‘Nothing Can Hold Us’ zingen ze 
en dat zou zo maar kunnen gaan kloppen. (Erik 
Damen)

ANDERSON EAST 
Encore  ROOTS  
(Atlantic/Warner) 
CD 
De uit Athens, Alabama, 
afkomstige blanke 
soulzanger met een 
gitzwarte strot eerde 
op Delilah (2015) de 

muzikale tradities van zijn geboortegrond en 
maakte een plaat die klonk als de legendarische 
soulplaten die in de jaren zestig in het 
nabijgelegen Muscle Shoals werden gemaakt. 
Met het nu verschenen Encore keert Anderson 
East terug en ook de tweede plaat van de 
Amerikaanse muzikant is een hele knappe 
plaat. De singer-songwriter uit Alabama, die 
tegenwoordig vanuit Nashville, Tennessee, 
opereert, kon wederom een beroep doen 
op sterproducer Dave Cobb, wist een aantal 
uitstekende muzikanten naar de studio te lokken 
(zelfs Ryan Adams levert een mooie solo af) 
en schreef zijn songs dit keer samen met een 
aantal prima collega songwriters, onder wie de 
zeer getalenteerde Natalie Hemby (check haar 
prachtplaat Puxico uit 2017), Chris Stapleton, 
Dave Cobb en zelfs Ed Sheeran. Ook Encore is 
weer diep geworteld in de soul zoals die in het 
diepe zuiden van de Verenigde Staten werd 
gemaakt, maar Anderson East schuift dit keer 
ook wat op in de richting van de rhythm & blues 
die bijvoorbeeld Van Morrison in het verleden 
maakte. Een diepe buiging is op zijn plaats. 
(Erwin Zijleman)

EMINEM 
Revival [hiphop] 
CD 
Eminem wil met Revival een nieuwe 

weg inslaan. De albums die hem legendarisch 

maakten zorgden ook voor zijn depressie, 
drugsgebruik en gebroken familie. Op Revival 
verontschuldigt hij zich voor zijn oude persona. Hij 
slaat een nieuwe, poppy weg in met features van 
Ed Sheeran en Beyoncé. In plaats van nogmaals te 
proberen zijn oude succes te herleven, omarmt hij 
een nieuwe stijl, nog altijd met scherpe raps, maar 
een nieuwe muzikale insteek. (Tim Jansen)

TOMMY EMMANUEL 
Accomplice One 
(Players Club/Bertus) 
CD, 2LP 
In de videoclip bij 
Looking Forward To 
The Past figureert niet 
alleen opper-songwriter 
Rodney Crowell als 

duetpartner van Tommy Emmanuel, maar ook 
zijn prachtgitaar met de inscriptie C.G.P. Een 
eretitel die hem door zijn mentor Chet Atkins 
is toebedeeld als één van de vijf(!) ter wereld. 
Het staat voor Certified Guitar Player en alsof 
je dan nog wat te bewijzen hebt maakt het 
Australische gitaarwonder na een betrekkelijke 
lange radiostilte ineens de (duet)plaat van zijn 
leven met behulp van geestverwante trawanten 
als Jason Isbell (opener Deep River Blues van 
Doc Watson), Ricky Scaggs (Song And Dance 
Man van Johnny Paycheck), maar ook Borderline 
(Madonna, ja!) subtiel omgevormd met vocalen 
en viool van Amanda  Shires (mevrouw Isbell) tot 
country classic in spe. Hopelijk. Mark Knopfler 
durft. Gypsy jazz live in Havana: klinkt even 
spannend als het is. Purple Haze met Jerry 
Douglas! Mandolinist David Grisman noemt 
Emmanuel een natuurkracht. Minstens, besluiten 
wij flabbergasted. (Albert Jonker)

FALL OUT BOY 
Mania 
(Island/Universal) 
CD, LP 
Dat Fall Out Boy niet 
bang is om nieuwe 
dingen te proberen 
hebben ze op ieder 
album laten horen. Van 

het emo pop-punk geluid van de eerste twee 
albums is dan ook nog maar weinig te horen 
op deze nieuwe plaat. Eigenlijk stond deze al 
gepland voor 2017, maar toen besloot de band 
het album helemaal af te breken en opnieuw 
te gaan opbouwen. Dit resulteert er in dat de 
sound van Fall Out Boy perfect met hun tijd 
is meegegaan, al had ik liever gehad dat ze 
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het geluid van de eerste drie albums trouw 
waren gebleven. Ik mis de pop-punk en het 
karakteristieke stemgeluid van Patrick Stump, 
waar nu nog weinig nadruk meer op ligt. Het 
hoogtepunt ligt mooi in het midden met het 
anthem The Last Of The Real Ones, waarbij 
ook de gitaar voor even weer terug is. (Remco 
Moonen-Emmerink)

BRIAN FALLON 
Sleepwalkers 
CD, 2LP 
Brian Fallon vertelt weer verhalen 

en grijpt terug naar de manier waarop hij schreef 
tijdens zijn doorbraak met The Gaslight Anthem, 
The ‘59 Sound. Muzikaal is het allemaal wat 
volwassener geworden, hij geeft zijn eigen draai aan 
de sound van de grote Amerikaanse songwriters 
als Dylan, Petty en plaatsgenoot Springsteen. 
Doordrenkt met die oh zo herkenbare orgelsound 
brengt Brian Fallon op zijn tweede soloplaatzonder 
gêne zijn versie van de tijdloze Amerikaanse rock ‘n’ 
roll. (Tim Jansen)

FIELD MUSIC 
Open Here 
(Memphis/V2) 
CD, LP Limited gekleurd 
vinyl 
De band van de broers 
Peter en David Brewis, 
uit Sunderland, grossiert 
sinds hun debuut uit 

2005 in melodieuze, minutieus in elkaar gezette 
songs. Hun gevoel voor melodie – en die koortjes 
– halen ze van The Beach Boys, maar ze grijpen 
net zo makkelijk terug op seventies progrock 
(de hoekigheid van Genesis) en zachtaardige 
eighties pop. Het resultaat zal liefhebbers van 
Grizzly Bear, maar zeker ook XTC aanspreken. 
Net zoals op voorganger Commontime (2016) 
staat de instrumentatie in dienst van het liedje: 
als het strijkers nodig heeft (Open Here), dan zijn 
het strijkers. Ook mellotron en blazers komen 
aan bod, maar altijd met de knalharde drums 
van Peter Brewis op de voorgrond. Dat de heren 
ook op deze plaat niets aan het toeval over 
laten, hoor je nog wel het beste aan Find A Way 
To Keep Me, die de plaat uitbundig afsluit met 
fluit en strijkers. Vakmensen, dat zijn het. (Louk 
Vanderschuren)

LUISTER
TRIP

NILS FRAHM 
All Melody 
(Erased Tapes/Konkurrent) 
CD, 2LP 
Twee jaar was het ‘stil’ rondom Nils Frahm, 
muzikaal althans, want hij huurkocht en 
verbouwde een studio (Saal 3) in één 
van de ruimtes van het befaamde Oost-
Duitse Funkhaus am Spree. Frahm deed 
de elektriciteit en bekabeling zelf en hielp 
mee met de betimmering. Ondertussen 
construeerde hij zijn eigen mengpaneel en 
een geheel eigen pijporgel waarmee dit 
nieuwe album opent. All Melody laat het 
hele spectrum van Frahms talent horen. 
Hij beheerst ambient, dance, elektro en 
modern klassiek alsof All Melody een best 
of album is met hier en daar wat fuzzy jazzy 
toevoegingen. Heel subtiel glijden de ritmes, 
geleidelijk verschuiven de accenten waardoor 
de plaat verfrissend en nieuw blijft overkomen. 
Muziek als reis; elke keer brengt het je verder 
en hoor en ontdek je weer iets anders. Iedere 
luisterbeurt een nieuwe etappe. Dit komt 
binnen via je oorschelpen maar is uiteindelijk 
een fysieke beleving. Schick und Pfiffig, herr 
Frahm! (Paul Maas)

FIRST AID KIT 
Ruins 
(Columbia/Sony Music) 
CD, LP 
De Zweedse zusjes Johanna en Klara Söderberg zaten 
nog op de middelbare school toen ze in 2008 een in de 
Zweedse bossen opgenomen versie van Tiger Mountain 
Peasant Song van Fleet Foxes op YouTube plaatsten 
en vrijwel onmiddellijk een platencontract aangeboden 
kregen, wat in 2010 het terecht bejubelde debuut The 
Big Black & The Blue opleverde. De afgelopen jaren 
was het wat stil, maar met Ruins is het Zweedse duo 
gelukkig terug. Johanna en Klara Söderberg hebben dit 
keer niets aan het toeval overgelaten en hebben naast 
topproducer Tucker Martine ook een aantal geweldige 
muzikanten om zich heen verzameld, onder wie Peter Buck 
(R.E.M.) en Glenn Kotche (Wilco). Het pakt geweldig uit. 
First Aid Kit leek op haar vorige plaat wat door te slaan 
richting de net wat te rijk georkestreerde folk-op, maar 
heeft Ruins voorzien van een wat rauwer en wat meer 
roots-georiënteerd geluid met een vleugje alt.country. 
Het past prachtig bij de geweldige harmonieën van de 
zussen Söderberg, die door relatieperikelen nog wat meer 
melancholie in hun zang hebben gestopt en de sterren 
van de hemel zingen. Ruins is een veelzijdige plaat die 
ook de pop niet schuwt en hier en daar zelfs raakvlakken 
heeft met de memorabele songs van landgenoten ABBA, 
maar invloeden uit de rootsmuziek domineren dit keer. 
Er was vier jaar geleden nog flink wat twijfel over de 
houdbaarheid van de pop van First Aid Kit, maar het 
ijzersterke Ruins neemt alle twijfel weg. (Erwin Zijleman)
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FLYING HORSEMAN 
Rooms / Ruins 
(News/PIAS) 
CD, LP 
Nieuw 6de album van 
sextet rondom muzikale 
duizendpoot Bert Dockx 
heeft even op zich laten 
wachten met hoorbare 

reden; de Antwerpse kunstencampus deSingel 
nodigde de band uit voor een 7 weken continue 
artist in residence met Rooms/Ruins als resultaat. 
‘Rooms’, kamers, slaat op wat zich afspeelt in het 
hoofd, in je innerlijke en ‘Ruins’ op wat zich daarbuiten 
afspeelt: politiek, de samenleving… Het geheel klinkt 
uitgebalanceerd, gevarieerd en mooi ( ‘Schoon’ op 
z’n Vlaams: -) en schuwt het experiment ook niet; 
verstilling met een catchy rough edgy kantje, maar 
over de gehele linie toch een geheel. Flying Horseman 
is een band geworden die elkaar durft te stimuleren 
in ontwikkeling. Rooms/Ruins vraagt meerdere 
keren beluisterd te worden; dan ontdek je hoe 
geraffineerd de afzonderlijke composities fantastisch 
complementair bij elkaar horen. Muziek die jouw 
innerlijke snaar raakt; Passie én Verlangen. (Paul Maas)

EZRA FURMAN 
Transangelic Exodus 
CD, LP 
De Amerikaanse singer-songwriter Ezra 

Furman kan getypeerd worden als onstuimig en 
eigenzinnig. Doet waar hij zin in heeft. Zo ook op 
Transangelic Exodus. Een album waarop meer dan 
anders zijn Joodse geloof wordt bezongen, duidelijk 
hoor- en merkbaar tijdens onder andere God Lifts 
Up The Lowly en Psalm 151. Zijn muzikale DNA blijft 
echter intact. Denk aan de jaren vijftig rock ‘n’ roll 
van Jonathan Richman en de garagepunk van Velvet 
Underground. (Jelle Teitsma)

GHOST 
Ceremony And 
DevotionHEAVY  
(Caroline/Universal) 
2CD, 2LP 
Tot een decennia of 
drie geleden was het 
voor iedere zichzelf een 
beetje respecterende 

(hard)rock- of metalband gebruikelijk om een 
reeks platen of wereldtoer af te sluiten met een 
live-plaat. Het aantal voorbeelden is eindeloos: 
AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, Judas 
Priest, Iron Maiden, Motörhead, Scorpions, 
Slayer, noem ze maar op. Ceremony And 
Devotion van het Zweedse Ghost komt in die 

LUISTER
TRIP

MARY GAUTHIER 
Rifles & Rosary Beads ROOTS  
(In The Black/Bertus) 
CD, LP 
De songs van Mary Gauthier zijn soms 
aanklachten tegen onrecht en geweld, soms 
aangrijpende verhalen over persoonlijke 
drama’s. Beluister het huiveringwekkende I 
Drink op haar album Mercy Now (2005) maar 
eens. Toen ik haar jaren geleden ontmoette 
bleek het wél een vriendelijke en zachtaardige 
vrouw te zijn. Haar songs zijn meeslepend 
en uit de keuze van onderwerpen blijkt dat 
Gauthier een maatschappelijk en persoonlijk 
een zeer geëngageerde vrouw is. Op haar 
nieuwe cd Rifles & Rosary Beads gaat Gauthier 
nog een stapje verder. Er staan aanklachten 
tegen oorlogsgeweld op, gezamenlijk 
verwoordt door Gauthier en Amerikaanse 
veteranen. De bloedstollende ontboezemingen 
over individuele angsten en sores snijden 
door merg en been, zeker als je weet dat het 
‘stories true to life’ zijn. Gauthier heeft met 
dit project, gemaakt onder de auspiciën van 
de organisatie Songwriting With Soldiers, 
een indrukwekkend album afgeleverd. Geen 
lichte kost, wel prachtig. Rifles & Rosary 
Beads verdient groot respect en het is een 
emotionele ervaring om ernaar te luisteren. 
Chapeau, Mary. (Fons Delemarre)

context misschien wat buitenaards over, maar de 
Zweden verkeren op die gedenkwaardige avond in 
San Francisco in grootse muzikale vorm en trekken 
je met een bloemlezing van helder, perfect en iets 
rauwer gespeelde versies van nummers van de 
drie afgelopen studioplaten vanzelfsprekend mee 
in de welbekende sinistere sfeer van verleiding 
en overgave. Het gezelschap van Papa Emiritus III 
en zijn Nameless Ghouls heerst op Ceremony And 
Devotion in de occulte dynamiek en voorziet in een 
alles overheersende muzikale bevrediging. (Menno 
Valk)

GO! TEAM 
Semicircle 
CD, LP Limited neon roze vinyl 
Het vijfde album van The Go! Team 

onderscheidt zich in muzikaal opzicht van haar 
voorgangers. Bandleider Ian Parton wilde zijn groep 
ditmaal laten klinken als dweilorkest en toog naar 
Detroit om sousafoon en steeldrums op te nemen. 
Voorts doet een heel scala aan gastvocalisten een 
duit in het zakje – waarvan Annelotte de Graaf 
(Amber Arcades) de bekendste is. The Go! Team lijkt 
in het leven te zijn geroepen om luisteraars te doen 
glimlachen. Dat is weer gelukt. (Max Majorana)

STEVE HACKETT 
Wuthering Nights: Live In Birmingham 
SYMFO  
2CD+2DVD 

De titel van Hacketts nieuwste release verwijst naar het 
veertig jarigjubileum van het Genesis-album Wind And 
Wuthering. Voor Hackett zelf destijds een mijlpaal omdat 
zijn creatieve input voor Genesis hier een hoogtepunt 
bereikte. Meer dan de helft van de songs van die plaat komt 
dan ook in een gloeiende uitvoering langs op Wuthering 
Nights. Ronduit bijzonder is de uitvoering van Inside And 
Out van Spot The Pigeon, een ep uit dezelfde periode met 
materiaal dat nooit op een regulier album verscheen. Zelden 
live gespeeld door de band of zelfs maar door één van de 
vele coverbands. Verder bevat deze dubbelaar classics als 
The Musical Box en Firth Of Fifth. Gelukkig worden ook 
nog drie tracks van zijn prima laatste studioplaat The Night 
Siren ten gehore gebracht. Live In Birmingham verschijnt als 
2DVD/2CD en Blu-ray. (Martin Kikkert)

HEIDEVOLK 
Vuur Van VerzetHEAVY  
(Napalm/PIAS) 
CD 
Het Arnhemse Heidevolk 
is terug met een nieuwe 
plaat vol met vertrouwde 
en traditionele pagan 
metal aangevuld met 

een energieke dosis internationale ambitie. 
Werden op Velua uit 2015 nog de mythen 
en sagen van de Gelderse geboortegrond 
bezongen, op Vuur Van Verzet is de focus 
gericht op de periode rond 500 na Christus 
toen het West-Romeinse Rijk afbrokkelde en 
de Middeleeuwen werden ingeluid. Op Vuur 
Van Verzet herkennen we de zwaar aangezette 
gitaren, de sonore en meerstemmig zang, de 
volkse meedeinrefreinen, de accenten met 
viool en authentiek slaginstrumentarium, 
maar ontwaren tevens een hang naar een 
internationaler publiek. Zo staat Een Wolf 
In Mijn Hart er ook in een Engelstalige 
versie op en herkennen we in The Alliance 
de machte vocalen van Primordial-zanger 
A.A. Nemtheanga. Heidevolk pakt op Vuur 
Van Verzet niet alleen de geschiedenis 
internationaler en grootser aan, maar ook de 
teksten en de muziek. De band is overduidelijk 
toe aan een volgende stap. (Menno Valk)

HOOKWORMS 
Microshift 
CD, LP 
Een ietwat mysterieuze band uit Leeds 

in Engeland. Hookworms is een psychedelische/
noise-rockband die bestaat uit vijf mensen. 
Maar die zijn alleen bekend met hun initialen. 
Dit is het derde, officiële album. Er verschenen 
wat ep’s, mp3’s en cassettes. Hun optredens 
zijn legendarisch, geen wonder bij een band 
die de energie van Hawkwind koppelt aan 
de muzikaliteit van Pink Floyd. Smaakvolle, 
energieke en talentvolle band. Heel apart en 
heel bijzonder. (Erik Mundt)

ERWIN JAVA 
Keepin’ It Real ROOTS  
CD 
Erwin Java is al jaren actief in de 

Nederlandse muziekscene. Hij speelt in de 
bands White Honey, Herman Broods Wild 
Romance en in Cuby & The Blizzards. In 2012 
richt Erwin Java King Of The World op. In 2017 
slaat King Of The World een jaartje over met 
het uitbrengen van een nieuw album. Java 
besluit daarom een soloalbum op te nemen 
dat tien klassieke blues-, soul- en jazznummers 
bevat. Java wordt vocaal bijgestaan door 
Ralph de Jongh en Tineke Schoenmaker van 
Barrelhouse. (Red)

16 17

M A N I A M A N I A



FRANZ FERDINAND 
Always Ascending 
(Domino/V2) 
CD, LP Limited roze vinyl 
Er is weinig over van de schooljongensachtige look van zanger 
en gitarist Alex Kapranos, gitarist Nick McCarthy, bassist Bob 
Hardy en drummer Paul Thomson toen zij in 2004 met Franz 
Ferdinand hun titelloze debuutalbum uitbrachten. De jongens 
zijn mannen geworden, waarbij McCarthy de band in 2016 
verliet om zich te focussen op zijn familie. Frontman Kapranos 
creëerde Always Ascending, de zesde langspeler van de Britten, 
met lang geblondeerd haar. Mintkleurig bijna. Voorganger Right 
Thoughts, Right Words, Right Action stamt uit 2013, waarbij 
van voortborduren op Always Ascending totaal geen sprake is. 

Integendeel. Een tijdperk is afgesloten. Sterker nog, de klanken op deze nieuwe zullen symbool staan 
voor hun toekomstige geluid. De experimentele titeltrack opent beheerst, maar krijgt na een dikke 
minuut een LCD Soundsystem-achtige kleur. Die misstaat niet. De overheersende synths worden erna, 
tijdens Lazy Boy, vervangen door het typische Franz Ferdinand-geluid vol speels gitaarwerk, harde 
drums en een infectieus refrein. Op het licht-dwingende Paper Cages lijkt Kapranos een boodschap 
te willen verkondigen. ‘Step out of our cages. Living our lives so. Out of our paper cages.’ We mogen 
onszelf meer laten zien. We doen ertoe. Vervolgens kabbelen Finally en The Academy Award prettig 
voort, waarna Kapranos op de luchtige synthtrack Lois Lane loopt te verkondigen dat we de juiste 
keuzes moeten maken om gelukkig te zijn en de wereld te veranderen. Tja. Het tempo gaat vervolgens 
ouderwets omhoog, om de boel met Slow Don’t Kill Me Slow fraai af te sluiten. Futuristisch en 
naturalistisch ineen. Het went snel! (Jelle Teitsma)

HET ROZE VINYL IS ALLEEN TE KOOP IN DE POPSPECIAALZAKEN!

T H E  N E W  A L B U M  - 0 9 . 0 2 . 1 8 
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KAYAK 
Seventeen  SYMFO  
(Inside Out/Century 
Media) 
2CD, 3LP Limited oranje 
vinyl 
Seventeen komt niet 
alleen uit op een nieuw 
label, de band zelf is 

ook geheel vernieuwd. Als gevolg van intern 
gerommel voelde Scherpenzeel zich genoodzaakt 
de band opnieuw op te bouwen. Als zanger 
werd Bart Schwertmann aangetrokken en als 
gitarist Marcel Singor die al op zeer jonge 
leeftijd, getuige de Music Maker in 1985, een 
gitaarvirtuoos genoemd mocht worden. Met 
dit basisdrietal werd Seventeen opgenomen. 
Nieuwe bassist Kristoffer Gildenlöw speelt 
nu nog slechts op Cracks mee, terwijl Collin 
Leijenaar als nieuwe drummer nog niet te horen 
is. Beiden hoorden bij de Neal Morse Band. 
Veelbelovend kwintet dus. Seventeen zelf is een 
nieuwe start en zoals Scherpenzeel zelf aangeeft 
‘een nieuw hoofdstuk’. Deze plaat bevalt mij 
uitstekend en klinkt melodieus, fris, stevig en 
gevarieerd. Twaalf fijne stukken waarvan drie 
lange op een plaat die bovendien een prettige 
opbouw heeft. Het instrumentale Ripples On The 
Water met als gast Camel-kompaan Andy Latimer 
mag daarbij niet onvermeld blijven. Zonder de 
eerdere line-up tekort te doen, is Seventeen 
heerlijk nieuw begin van Kayak. (Hermen 
Dijkstra)

KING GIZZARD & THE 
LIZARD WIZARD 
Polygondwanaland 
(Blood/Suburban) 
CD, LP 
2017. Eén jaar. Vijf 
albums. Het is de 
Australische groepering 
King Gizzard & The 

Lizard Wizard gelukt. Polygondwanaland was 
nummer vier, waarbij Gumboot Soup het jaar 
afsloot. Snelle rommelwerkjes? Verre van dat. 
De plaat was in eerste instantie overigens 
gratis. Niet in de winkels te vinden. Je mocht 
hem zelf op cd of vinyl laten persen, inclusief 
handleiding, muziek, artwork en songteksten op 
hun website. Inmiddels ligt hij in de schappen. 
Polygondwanaland bouwt nergens voort op 
haar drie voorgangers. Een album op zich dus. 
Opener Crumbling Castle dondert, jaagt en 
beukt, waarna de titeltrack wordt voortgestuwd 
door drums die het midden houden tussen funky 

LUISTER
TRIP

BETH HART & JOE BONAMASSA 
Black Coffee 
(Mascot-Provogue/Bertus) 
CD Limited Box, LP Limited rood vinyl 
Bijna zeven jaar geleden bundelden zangeres Beth Hart 
en gitarist Joe Bonamassa voor het eerst de krachten 
op het samen uitgebrachte Don’t Explain. Het bleek een 
droomcombinatie. De twee waren de afgelopen jaren 
veelvuldig samen op het podium te vinden en leverden in 
2013 het eveneens overtuigende Seesaw af, waarna een jaar 
later nog een in Amsterdam opgenomen live-plaat volgde. 
Met Black Coffee zijn de Amerikaanse muzikanten terug 
met een nieuwe plaat en het knalt weer uit de speakers. 
Joe Bonamassa speelt de ene na de andere geweldige 
gitaarpartij en Beth Hart zingt zoals altijd de longen uit haar 
lijf en overtuigt met een dosis soul om bang van te worden. 
Een gelouterde en flink uit de kluiten gewassen band en een 
knap gekozen serie songs van onder andere Edgar Winter, 
Etta, James, Ike & Tina Turner, Ella Fitzgerald, Howlin’ Wolf 
en Lucinda Williams maken het af. Natuurlijk is dit vaker 
gedaan, maar hoeveel gitaristen kunnen net zo lekker bluesy 
en virtuoos soleren als Joe Bonamassa en hoeveel zangeressen 
klinken zo rauw en doorleefd als Beth Hart? Waar Seesaw 
nog deels klonk als een herhalingsoefening, gaan de twee 
er dit keer vol tegenaan en leveren ze een dampende en 
buitengewoon opwindende mix vol blues, rock en soul af. 
Black Coffee is een plaat waarvan de titel de lading dekt. De 
zwarte koffie die Beth Hart en Joe Bonamassa serveren is 
echter wel een bakkie dat aankomt als een mokerslag. Je bent 
gewaarschuwd. (Erwin Zijleman)

DE CD BOX HEEFT 1 BONUSTRACK EN ANDERE 
EXTRAS!

GOGO PENGUIN 
A Humdrum Star JAZZ  
(Blue Note/Universal) 
CD, 2LP Limited gekleurd vinyl 
VPRO Radio had ooit een spannende 
muziekserie met de briljante naam ‘Is 
Dit Nog Wel Jazz?’. Deze titel lijkt zeer 
toepasbaar op dit trio uit Manchester. 
Pianist Chris Illingworth, contrabassist 
Nick Blacka en drummer Rob Turner zijn 
pas sinds 2012 actief, maar werden reeds 
in 2014 genomineerd voor de Mercury 
Prize album of the year. Sindsdien hebben 
ze vrijwel alle jazzfestivals platgespeeld, 
waaronder in 2017 het Utrechtse 
avontuurlijke Transition festival waar ze 
Godfrey Reggio’s cultfilm Koyaanisqatsi van 
een soundtrack voorzagen. De vierde plaat 
verschijnt wederom op Blue Note Records 
wat het jazzstempel zou rechtvaardigen, 
maar tegelijkertijd hoor je ook invloeden 
uit rock, minimaal en elektronische muziek, 
zelfs richting Aphex Twin en Squarepusher. 
Zoals de band zelf ooit zei: ‘It has jazz 
instrumentation but I don’t think it’s right 
to call it a jazz sound.’ Het maakt GoGo 
Penguin hoe dan ook een unieke speler 
die enerzijds ontroert met kristalheldere 
melodieën maar tegelijkertijd aansteekt 
met krachtige bassen en enerverende 
breakbeats. Superstrak, supermooi. (Bram 
Peeters)
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JAMES HUNTER SIX 
Whatever It Takes  SOUL  
(Daptone/V2) 
CD, LP 
James Hunter is al lang geen onbekende meer 
in de rhythm & soul. Van zijn werk met Howlin’ 
Wilf & The VeeJays, de samenwerkingen 
met Van Morrison én de briljante platen van 
James Hunter Six. Van zijn vorige solo- en 
James Hunter Six-albums weten we al dat 
iedere nieuwe weer beter was dan de vorige. 
Dat is ook nu weer het geval. Op Whatever 
It Takes komt James’ stem nog beter uit dan 
ooit tevoren én alle liedjes zijn stiekem al 
megahits. De thematiek liegt er ook niet om; je 
gevonden liefdes moet je behouden, Whatever 
It Takes. Het album is voorbij voor je het door 
hebt en dat is een goed teken. De tien perfect 
gevormde liedjes met kop en staart staan 
garant voor een half uur aan topentertainment, 
waarbij je geen seconde stil blijft zitten en na 
drie draaibeurten zing je alles feilloos mee. 
Instant klassieker! (Remco Moonen-Emmerink)

en nerveus. Even later is The Castle In The Air 
luchtig van aard, inclusief spoken word van 
Leah Senior. Oosterse invloeden, steevast een 
scheut psychedelica, een dwarsfluit, mellotron, 
synths. Het gaat veel kanten op, maar blijft 
vooral King Gizzard. En dus, voor de vierde 
keer op rij, goed. (Jelle Teitsma)

DAYNA KURTZ 
Here Volume 2  ROOTS  
CD 
Met het album Postcards From 

Downtown en een serie onvergetelijke en 
indrukwekkende optredens beleefde Dayna 
Kurtz’ carrière in 2002 een vliegende start. 
Vooral in ons land was ze uiterst succesvol, 
maar het is de laatste jaren allemaal wat op een 
lager pitje komen te staan. Vorig jaar bracht ze 
het eerste deel van Here uit, nu gevolgd door 
deel twee. Ze vormen samen een serie live-
albums opgenomen tijdens haar uitgebreide 
tour door Nederland twee jaar geleden. De 
songs zijn afkomstig uit diverse periodes van 
haar carrière. De opnames werden kraakhelder 
opgenomen door meesterengineer Randy 
Crafton en komen daardoor ook over alsof ze 
naast je in de kamer staat te zingen, werkelijk 
elk subtiel nootje op gitaar, mandoline van 
haar vaste gitarist Robert Maché (Continental 
Drifters) is perfect te horen net als haar 
bloedstollend mooie stem. (Red)

FERNANDO LAMEIRINHAS 
7  WORLD  
CD 
Hebzucht, ijdelheid en toorn 

bijvoorbeeld zijn drie zonden die men op 
het eerste gezicht niet associeert met de 
zachtaardige Portugese singer-songwriter, 
maar waar hij beslist niet vrij van is. En aan 
voorzichtigheid en gematigdheid heeft hij 
soms een broertje dood. Net als iedereen. 
Op zijn nieuwe album 7 toont Lameirinhas zijn 
compassie voor ons mensen, omdat de zonden 
en deugden nu eenmaal voor een groot deel 
bepalen wie we zijn. In zijn zoektocht gaat 
Lameirinhas de grote thema’s van deze tijd niet 
uit de weg. Lameirinhas trakteert ons niet alleen 
op ontroerende en romantische nummers, 
waaronder Als De Liefde Niet Bestond van 
Toon Hermans, maar neemt ook hedendaagse 
communicatiekanalen op de korrel. Hij speelt 
naast zijn gitaar een ukelele en een cavaquinho, 
waarmee hij de fado ook deze keer benadert 
zoals alleen hij dat kan; met hart en ziel. (Red)

 
(PIAS) 
CD, LP Limited roze vinyl 
Dat de levende kunst 
van Joan Wasser al meer 
dan twinig jaar een 
continue droom is om 
naar te luisteren, wordt 
wederom bevestigd 
met dit nieuwe album. 
Na The Classic (2014) 
is Damned Devotion 
het vijfde album dat 
de in Brooklyn, New 
York gevestigde Joan 
As Police Woman 
samen met haar band 
uitbrengt. Het lijkt 
wel alsof Damned 
Devotion gedoopt 
is in seventies water 
waarin spijt, berouw en heartache heeft kunnen 
weken. Joans unieke puurheid komt binnen 
haar kwetsbaarheid in meest mooie vorm naar 

voren zoals op de 
track Warning Bell 
waarmee haast 
een blueprint 
voor het album 
wordt geleverd. 
Damned Devotion 
is een flasback 
naar eerdere 
albums als To 
Survive en The 
Deep Field 
waarin dezelfde 
hoge kunst 
van ijzersterke 
puurheid te horen 
is en waarin we 
Wasser dankbaar 

kunnen zijn voor 
haar mantra ‘If it feels scary to say it, it’s the 
thing you must say.’ 1 April, Paradiso Noord, 
Amsterdam. (Linda Rettenwander)

 
(Nuclear Blast/Warner) 
2CD, 2LP 
Het eerste dat bandleider 
Robb Flynn ons op opener 
Volatile van de nieuwe plaat 
van zijn Machine Head toebijt, 
is: ‘Fuck The World.’ En de 
toon op de negende plaat 
Catharsis is gezet. Flynn is zijn 
hele muzikale leven al boos 
en verontwaardigd als het 
gaat om onrecht en (zinloos) 
geweld, en op Catharsis 
wordt deze verontwaardiging 
als vanouds in strakke, 
herkenbare en heerlijke 
heavy nummers gegoten waarbij muziek en 
teksten elkaar vaak naar grote hoogten stuwen. 
Sinds debuut Burn My Eyes uit 1994 wordt 

de metal van Machine 
Head gedomineerd door 
machinale riffs, woeste 
breakdowns en giftige 
gitaarsolo’s, maar met 
het stijgen der jaren 
infiltreerde er ook steeds 
meer akoestiek en melodie 
in de songs. Op Catharsis 
levert dat met onder 
andere de rustpunten 
Bastards en Behind A 
Mask ongemakkelijk 
wringende dynamiek op, 
die onlosmakelijk hoort bij 
de eigenzinnige aanpak van 
Flynn en zijn kompanen. 

Catharsis is hun uitlaatklep en geestelijke 
reiniging. (Menno Valk)

Joan as a policewoman  Damned Devotion

Machine Head  Catharsis  HEAVY
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LIMINANAS 
Shadow People 
(News/PIAS) 
CD, LP+CD 
Het echtpaar Lionel 
et Marie Limiñana uit 
Cabestany (à côté de 
Perpignan) komt met 
hun vijfde album. Een 

Klapper. Shadow People is een Amerikaanse 
mythe die handelt over heimelijke verschijningen, 
geesten, die je kan zien vanuit de hoek van je 
oog en die je de rest van je leven vergezellen. 
Hier is dat wat de Limiñana’s muzikaal gevormd 
heeft; het gehele album door krijg je prikkels 
uit een ver, maar ook meer recent verleden. 
Het album laat zich beluisteren als een boek, 
openend en sluitend met twee instrumentals, 
filmisch refererend aan Tarantino. Gastbijdragen 
zijn er van actrice  Emmanuelle Seigner, als sexy 
tornado op de titeltrack van het album. Bertrand 
Belin doet een Cave-iaans duitje in het zakje en 
Peter Hook bast en creëert The Gift naar een 
fonkelnieuwe New Order track. De Velvets en 
l’oncle Serge (Gainsbourg) zijn nooit ver weg; 
staccato strummende gitaren met lispelende, 

declamerende teksten. Vijf maanden werk 
werden in Newcombe’s huiskamerstudiotje 
in Berlijn in drie weken overgedaan met een 
geweldig goed klinkend album tot gevolg. (Paul 
Maas)

MARILLION 
Holidays In Eden/Size Matters 
2CD, 2CD 
Marillion brengt al jaren via het eigen 

label concerten uit. De laatste jaren zijn dit vooral 
concerten van het Marillion Weekend die regelmatig 
gehouden worden. Interessant aangezien de band 
drie dagen lang verschillende sets speelt. Ear Music 
brengt de aankomende tijd een aantal van deze 
platen regulier uit met deze twee voorop. Size 
Matters stamt van het Weekend 2009 en geeft een 
dwarsdoorsnee van de carrière weer. Een mooi 
concert waarbij de nadruk ligt op de langere stukken 
van de band. Op Holidays In Eden Live wordt juist 
één album centraal gesteld. Het uit 1991 stammende 
Holidays In Eden werd in zijn geheel gespeeld tijdens 
het Marillion Weekend in 2011. Bovendien kwam nog 
een viertal andere tracks voor het voetlicht. Ook dit 
is een prachtig concert en laat de band wederom in 
optima forma horen. (Hermen Dijkstra)

Paradiso, grote festivals 
als Pinkpop en vele 
televisieoptredens zijn 
inmiddels afgevinkt op zijn 
lijstje. Maar met het maken 
van The Miseries vond hij 
weer het échte plezier 
terug in het maken van een 
album. Hij nam er dan ook 
anderhalf jaar de tijd voor. 
En dat is onmiskenbaar 
terug te horen op 
Cut The Wire waar de 
prachtige door Anne 
Soldaat geproduceerde 
mainstream popmuziek 
een zeer toegankelijk 
karakter etaleert en vele 

kippenvelmomenten geniet. Een definitieve 
doorbraak buiten de eigen landsgrenzen lijkt 
daarmee ook een kwestie van tijd geworden. 
(Luc van Gaans)

TIM KNOL 
Cut The Wire 
(Excelsior) 
CD, LP+CD Limited wit 
vinyl 
Een rasechte 
melodieënplaat en dat 
nog wel van Nederlandse 
bodem. De 28-jarige Tim 
knol speelt het klaar met 
Cut The Wire, zijn vierde 
solo-exercitie. Als we 
tenminste The Miseries niet 
meerekenen, een album 
uit 2015 dat Knol met een 
gelijknamige band opnam. 
Maar zonder juist díe 
plaat was Cut The Wire er 
wellicht niet eens geweest. Na een voortvarende 
carrière, waarvan de doorbraak zich aandiende in 
2010, maakte Tim Knol alles mee wat een artiest 
in Nederland kán meemaken. Grote podia als 

Tim Knol  Cut The Wire

Tim geeft aan een verzamelaar te zijn. Niet alleen 
van platen en, vooral, (soul-)singles, maar eveneens 
van bijvoorbeeld fotografie en in het bijzonder 
fotonegatieven. Dat verzamelen heeft hij weten te 
verbinden aan de hoes van zijn nieuwe plaat. Een 
schitterende cover, geschoten in een botanische 
tuin in Engeland. 
‘De man die naar de bomen en planten kijkt ben ik 
niet, op de vinylhoes beter te zien. Hij heeft een sik. 
Ik niet. De afbeelding betreft een glasdia uit 1890. 
Ik ben ontzettend blij met het resultaat.’
Favoriete platen heeft Tim te over, maar om er een 
tweetal uit te pikken gaat hij voor Jesus Of Cool 
(1978) van Nick Lowe en #1 Record (1972) van Big 
Star. 
‘Oude rock vol venijn. Gaat nooit vervelen.’ 
Zijn duurste aankoop betreft een vinylsingle van de 
niet al te bekende Big Ella. “
‘Ik spaar veel soul. Daar moet je soms letterlijk de 
prijs voor betalen. Zo ook voor de single It Takes A 
Lot Of Loving. Die heeft mij tachtig euro gekost. Ik 
zag de gele single en móest hem gewoon hebben.’
Tim schaamt zich bijna als hij 
bekendmaakt met welke single hij 
voor het eerst de platenboer uitliep. 
Zet je schrap. Die eer gaat naar 
niemand minder dan Shaggy met zijn 
monsterhit Angel. Tim was 10 jaar oud. 
Het zij hem vergeven. 
‘Wat veel mensen niet weten is dat het nummer 

grotendeels een cover betreft van het nummer 
Angel Of The Morning van Evie Sands. Een 
ouderwetse rip-off.’
Tim luistert thuis vaak naar muziek en heeft in 
artiesten als Wilco en Daniel Romano metgezellen 
die al jarenlang in huize Knol worden gedraaid. 
Tijdloze muziek. ‘Veel Noord-Amerikanen. Jaren 
zestig. Chamber pop.’ 
Voor zijn grootste inspiratiebronnen moeten we 
evenzo ‘overseas’. Denk aan The Raspberries en 
Randy Newman. Al noemt Tim in dezelfde adem 
Daryll Ann en JOHAN. Die eerste band, in 2003 
gestopt, herbergde uiteraard Anne Soldaat. 
Goede vriend van Tim en tevens producer van 
Cut The Wire. Een liedje schrijven in thuishaven 
Amsterdam is Tim nog nooit gelukt. Zelfs geen 
couplet. Om inspiratie op te doen en nummers te 
creëren is zijn geboorteplaats Hoorn een ideale 
plek. Hoorn is overigens ook de plaats waar JOHAN 
werd opgericht. Tim en ik sluiten ons gesprekje af 
met zijn favoriete poppodium en laatst bezochte 
concerten.

‘Ik speel het liefst in Paradiso. 
Geweldige plek. Ik heb er twee keer 
mogen staan. In de bovenzaal zag ik 
er recentelijk Fungo Bat spelen. Meer 
noemenswaardig is dat ik Steve Earle 
heb zien optreden tijdens mijn verblijf in 

Amerika. Hij speelde in Washington. Erg blij dat ik 
daar bij kon zijn.’(Jelle Teitsma)

BELLEN MET TIM KNOL!
Een week voordat Cut The Wire van Tim Knol werd uitgebracht, belde ik hem. Niet al te lang 
overigens. Het doel was immers niet zo ingewikkeld. Achterhalen wat hij zoal in de kast heeft 
liggen. En wie onder meer zijn idolen en voorbeelden zijn. 

‘Oude rock vol 
venijn. Gaat 
nooit vervelen.’ 
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MIMILE 
Stornoway 
CD 
Bij het tweede album van Mimile, 

de naam waaronder Emilie Blom, de bassiste 
van The Scene, muziek maakt, komen drie grote 
Nederlandse bands samen. The Scene, waarin 
Blom zelf speelde, producer Antonie Broek is 
bekend van De Dijk en in haar band speelt gitarist 
Rob de Weerd van Trockener Kecks. Een open en 
optimistisch album, ergens tussen singer-songwriter 
en folkpop. Broek gaf het album een warm geluid. 
Fijn en sympathiek album. (Erik Mundt)

WES MONTGOMERY 
In Paris  JAZZ  
2CD, 2LP 
Jazzgitarist Wes Montgomery toerde 

in 1965 door Europa en het concert in het Théâtre 
des Champs-Élysées in Parijs werd door de Franse 
radio vastgelegd. Het is een legendarisch concert, 
dat bekend staat als een van de beste die de 
gitarist ooit gaf. Fans moesten het lange tijd doen 
met inferieure bootlegs, maar nu is er dan eindelijk 
een glorieus geremasterde reissue verkrijgbaar. 
Deze dubbel-cd is verplichte kost voor elke serieuze 
jazzliefhebber. (Jos van den Berg)

N.E.R.D 
No One Ever Really Dies [hiphop] 
CD 
Het rolletje van de overal aanwezige 

Ed Sheeran daargelaten, zijn de gastbijdragen op 
No One Ever Really Dies van N.E.R.D. voortreffelijk. 
Onder meer Rihanna (op opener Lemon), André 
3000 (Rollinem 7’s) en Kendrick Lamar (Don’t 
Don’t Do It en Kites) stelen de show. Na zeven jaar 
radiostilte bouwt het excentrieke hiphoptrio Pharrell 
Willems, Chad Hugo en Shae Haley hun eigen 
geluid verder uit met de huidige studiotechnieken 
en muziekinvloeden. Heerlijk album! (Jelle Teitsma)

NIGHTMARES ON 
WAX 
Shape The Future 
[dance] 
(Warp/V2) 
CD, 2LP 
Het label WARP was 
in de jaren negentig, 
net als Mo’ Wax, de 

thuisbasis voor makers van spannende 
elektronische muziek die hoofd, hart en 
onderbuik stimuleerden. George Evelyn met 
zijn Nightmares On Wax was een van de 
belangrijkste vlaggenschepen. Met Shape 

The Future doorbreekt hij een stilte van 
vier jaar, die volgde op zijn zwakste plaat 
tot dan toe, Feelin’ Good. Menigeen zal 
hebben gedacht dat Nightmares On Wax 
nooit meer het niveau zou kunnen halen van  
Smokers Delight (’91) of Carboot Soul (’99). 
Ondanks de ambitieuze titel is Shape The 
Future inderdaad niet meer zo baanbrekend 
als die twee monumenten van drie decennia 
geleden. Maar het is wel een prachtige plaat 
geworden. Met een boodschap, gericht 
aan ons allen. Wat Marvin Gaye lukte met 
What’s Goin’ On, lukt Evelyn met Shape 
The Future. Dat komt door de prachtige, 
weelderige muziek, met onweerstaanbare 
beats, een zwierig elektronisch pianootje en 
sterke bijdragen van verschillende zangers. 
Hoogtepunten zijn de stukken die het meest 
bezweren zoals de titelsong, Gotta Smile en 
opener Back To Nature. De videoclip van de 
laatste is een must see. (Wim Koevoet) 

NO AGE 
Snares Like A Haircut 
CD, LP 
‘Wij zijn er voor de buitenbeentjes 
die 2017 hebben overleefd’, zo staat 

geschreven in de begeleidende tekst bij Snares 
Like A Haircut. Het is de vierde plaat van No 
Age, de punkband uit Los Angeles, en de eerste 
sinds Donald Trump aan de macht kwam in de 
Verenigde Staten. Geen beter Amerikaans duo 
om onze wijdverbreide ontsteltenis daarover een 
weerklank te geven. Dat doen ze door ouderwets 
gas te geven met powerakkoorden en in volle 
vaart richting catharsis te gieren. Toch valt na 
meerdere luisterbeurten ook de accuratesse op. 
Het nog onbesuisde Drippy gaat over in de zuivere 
midtempo indiepop van Send Me, waarna een 
hallucinante drone in het titelnummer je weer 
een paar centimeter boven de grond tilt. Tidal is 
dan weer vintage No Age: rücksichtlos, primitief, 
bevlogen en gewelddadig. De noise-invloeden 
van Sonic Youth en ambientstukken van de vroege 
Deerhunter zijn beter hoorbaar dan ooit. Een 
urgente plaat en hun beste werk sinds Nouns uit 
2008. (Max Majorana)

JOHN OATES 
Arkansas  ROOTS  
(PS/Bertus) 
CD, LP 
John Oates, klinkt 
die naam niet vaag 
bekend? Klopt, maar 
dan als de helft van 
het fameuze duo Hall 

& Oates, leverancier van talloze pophits in de 
jaren zeventig en tachtig. Maar op dit nieuwe 
album hoef je geen zoetgevooisde blue eyed 
soul of powerpop á la Maneater te verwachten. 
Nee, Arkansas is een onvervalste rootsplaat 
geworden. Zelf zegt Oates dat het de plaat is die 
hij altijd al had willen maken. Aanvankelijk was 
het album bedoeld als eerbetoon aan Oates’ held, 
blueslegende Mississippi John Hurt. Maar tijdens 
de opnamen in Nashville evolueerde het album tot 
een unieke verzameling liedjes waar alle muzikale 
invloeden van Oates in terugkwamen: ‘Dixieland, 
gedrenkt in bluegrass en gezouten met Delta 
blues.’ Voeg daar de geweldige band bij die Oates 
begeleidt en je hebt een dijk van een album in 
handen. (Jos van den Berg)

JOE PERRY 
Sweetzerland Manifesto 
CD, 2LP 
Aerosmith-gitarist Joe Perry heeft 

de afgelopen jaren allesbehalve stil gezeten. 
Zo verscheen in 2014 zijn autobiografie, is hij 
met Alice Cooper en Johnny Depp actief in 
de band Hollywood Vampires en heeft hij met 
Sweetzerland Manifesto al weer zijn vierde solo-
album uitgebracht. Waar zijn bandmaat Steven Tyler 
zich als solo-artiest in de wereld van de country 
begeeft, blijft Perry trouw aan het rockgeluid dat 
sterk aan Aerosmith doet denken. Op Sweetzerland 
Manifesto wordt Perry ondersteund door 
gastmuzikanten als Robin Zander (Cheap Trick) en 
David Johansen (New York Dolls). Een heerlijke 
bluesy rockplaat! (Godfried Nevels)

PETE INTERNATIONAL 
AIRPORT 
Safer With The Wolves 
(Cargo/Suburban) 
CD, LP Limited roze 
vinyl 
Dandy Warhols-gitarist 
Peter Holmstrom 

begon zijn eigen project Pete International 
Airport in 1997. De Amerikaan, uit Portland 
in Oregon, had vergevorderde ideeën en 
benaderde wat vrienden. Zo ook Robert Levon 

CASE MAYFIELD 
Egomaniac 
CD 
Na een radiostilte van drie lange jaren 

is de weemoedige singer-songwriter Case Mayfield 
terug met zijn nieuwe plaat. Egomaniac heet het 
inmiddels vierde en maar negen nummers tellende 
studioalbum, dit keer ondersteund door o.a. Wouter 
Planteijdt en Paul de Munnik. Stuk voor stuk zijn de 
nummers wederom gevuld met Case zijn bekende 
melancholie, ontwapenende teksten en scheurende 
zang. (Red)

H.C. MCENTIRE 
Lionheart 
CD, LP 
Gezien de kwaliteit van de songs, de 

royale bezetting en de gloedvolle popsound, kan 
Lionheart Heather McEntire mogelijk een kleine 
doorbraak bezorgen. Na drie platen als zangeres 
van Mount Moriah gaat McEntire met veel aplomb 
solo. In haar woning nabij Durham, North Carolina 
nodigde ze vele gasten uit, zoals de gitaristen 
Phil Cook en William Tyler, en de zangeressen Tift 
Merritt, Angel Olsen en Indigo Girl Ay Ray. Het 
leverde met Lionheart een boeiende, sterke plaat 
op die het midden houdt tussen country, gospel en 
indiepop. (Wiebren Rijkeboer)

MGMT
LITTLE DARK AGE 
(Columbia/Sony Music) 
CD, LP 
Het is al weer tien 
jaar geleden dat 
MGMT spectaculair 
debuteerde met 
Oracular Spectacular. 

Die plaat bevatte psychedelische, ietwat 
overstuurde popmuziek, aandoenlijk gezongen 
en met gefreakte orgeltjes en vrolijke 
belletjes. Opvolger Congratulations was heel 
wat minder hectisch en meer een luisterplaat 
en die lijn werd doorgezet met het titelloze 
album uit 2013. Vijf jaar later verschijnt nu 
Little Dark Age dat vooraf gegaan wordt door 
de gelijknamige single. Uiterlijk is het duo 
VanWyngarden en Goldwasser veranderd, 
de muziek van de nieuwe plaat ligt nu weer 
dichter bij het debuut. Voeg daarbij wat 
scheutjes The Cure en een forse dosis triphop 
en je hebt ongeveer de sfeer van de nieuwe 
plaat. Al moet gezegd worden dat het een stuk 
donkerder klinkt dan Oracular Spectacular; 
minder onbevangen en vooral meer to the 
point. (Bert Dijkman)

I never practice my guitar. From 
time to time I just open the case 
& throw in a piece of raw meat.

Wes Montgomery
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Been, zanger van Black Rebel Motorcycle 
Club, die meteen enthousiast was. In 2010 
verscheen het debuutalbum en het zou nog 
tenminste zeven jaar duren voordat er een 
opvolger was. Been, die toegezegd had 
in zes weken de teksten klaar te hebben, 
deed er zes jaar over, maar Holmstrom deed 
niet moeilijk. Het resultaat mag er zijn. 
Psychedelische neo-folkrock, met flarden 
Moby Grape en Jefferson Airplane in een jasje 
van nu. Er doen mensen mee als Alex Maas 
van Black Angels, Jason Russo van Mercury 
Rev en Emil Nikolaisen van Sereena-Manesh. 
Het plezier is te horen. Laat het volgende 
album nou niet zo lang duren, maar tot die 
tijd is er prachtige, dromerige muziek. En dat 
maakt heel veel goed. (Erik Mundt)

RICHMOND FONTAINE 
Don’t Skip Out On Me 
CD, LP 
Na Lean On Pete en The Motel 
Life vervolgd Willy Vlautin zijn 

literaire aspiraties met Don’t Skip Out On Me. 
Deze keer wordt het verhaal zowel uitgegeven 
als een boek en wordt muzikaal toongezet op 
de gelijknamige plaat waarbij Vlautin zijn band 
Richmond Fontaine aanvoert. Het verhaal is een 
krachtige ontdekkingstocht naar de identiteit van 
de Amerikaanse ziel en de eenzaamheid die daaruit 
voortvloeit. Horace Hopper is de hoofdpersoon en 
woont in Nevada. Het leven op een schapenboerderij 
is hem te beperkt en hij zoekt zijn geluk als bokser. 
Hij herontdekt zichzelf als Hector Hildago, traint 
zich suf en gaat de ring in. Prachtig verhaal dus dat 
Vlautin als geen ander in woorden en muziek weet te 
vatten en daarom weer een mooie aanvulling is op 
diens rijke oeuvre. (Bert Dijkman)

JOE SATRIANI 
What Happens Next 
HEAVY  
(Legacy/Sony Music) 
CD, 2LP 
Satriani draait alweer 
een flink aantal jaren 
mee en leek de laatste 

tijd zijn aandacht wat te verspreiden door naast 
solomateriaal en optredens onder de G3-vlag 
ook aandacht te besteden aan Chickenfoot. 
In deze band speelt ook Chad Smith, in het 
dagelijks leven drummer van de Chili Peppers. 
Smith nam op zijn beurt zijn goede vriend Glenn 
Hughes mee, die overigens alleen uitstekend bas 
speelt (Headrush!) en niet zingt. Dat Satriani kan 

spelen weten we, maar door deze ritmesectie 
krijgt What Happens Next een heerlijke 
feel, die enerzijds neigt naar een klassiek 
powertrio en anderzijds echt met beide benen 
in het heden staat. Satriani excelleert zonder 
het songmateriaal uit het oog te verliezen. 
Overigens is dit altijd al een sterk punt van 
hem geweest. De plaat is toegankelijk en had 
hier en daar zo voorzien kunnen worden van 
vocalen, waarbij opgemerkt moet worden dat 
je die zeker niet mist. Het geeft veel meer weer 
dat Satriani denkt vanuit liedjes in plaats van 
de trukendoos. What Happens Next is dan ook 
een fraaie, volwassen plaat geworden, die door 
deze relatieve eenvoud waarschijnlijk een lange 
levensduur heeft. (Hermen Dijkstra)

SAXON 
Thunderbolt  HEAVY  
(Militia Guard/Warner) 
CD, LP Limited rood 
vinyl 
Thunderbolt is de 
opvolger van het 
uit 2015 stammende 
Battering Ram. De 

vooruit geschoven eerste single/video liet 
al horen dat we met klassieke Saxon-kost te 
maken hebben. Stevige kost zogezegd. 
De plaat telt tien gloednieuwe tracks – 
opener Olympus Rising is min of meer 
een intro – die direct duidelijk maken dat 
de jaren geen vat krijgen op Biff en zijn 
kompanen. Een speciale vermelding is er voor 
They Played Rock And Roll. Dit nummer is 
opgedragen aan Lemmy dan wel Motorhead. 
De band kon toen nog niet bevroeden dat 
ten tijde van de uitkomst van de plaat ook 
vriend Fast Eddie Clarke overleden zou 
zijn. Tekstueel heeft Byford weer flink in 
de mythologie gegraven getuige titels 
als Sons Of Odin en Nosferatu, waarvan 
overigens ook nog een ruwe versie op de 
cd als bonustrack toegevoegd is. The Secret 
Of Flight is fantastisch terwijl Predator 
laat horen dat Saxon ook heavy flink uit 
de voeten kan. Thunderbolt sluit daarmee 
gewoon naadloos aan in de Saxon-canon en 
de band bewijst opnieuw dat het misschien 
wel de meest consistente metalband van de 
afgelopen veertig jaar is. (Hermen Dijkstra)

LUISTER
TRIP

ROSEMARY & GARLIC 
Rosemary & Garlic 
(Nettwerk/Warner) 
CD, LP Limited gekleurd vinyl 
Je songs komen door hippe samenstellers 
terecht in een populaire afspeellijst op 
Spotify. Miljoenen mensen luisteren daarnaar 
en genieten van je muziek. Maar niemand 
weet dat je Rosemary & Garlic heet. Het 
moet toch één van de meest frustrerende 
gewaarwordingen van de hedendaagse 
muziekindustie zijn, en het overkomt de 
Utrechtste band nu al een paar jaar. Het 
officiële ongetitelde langspeeldebuut van 
het indiefolkduo beoogt daar nu verandering 
in te brengen. Het album is toegankelijk, 
lichtvoetig, hier en daar een tikkeltje feeëriek, 
en qua songwriting zeker een stap voorwaarts. 
Grote kracht is de loepzuivere, van al te 
veel franjes gespeende zangstem van Anne 
van den Hoogen, die door elektronische 
samples en gitaarpartijen van compagnon 
Dolf Smolenaers wordt opgesierd. Nooit 
wordt dat te overdadig, waardoor de liedjes 
prettig naturel blijven. Het venijn zit hem in de 
staart, wanneer tijdens het metafysische Shine 
invloeden van Sufjan Stevens, Lamb en The 
National bij elkaar komen. Rosemary & Garlic 
is muurbloempje af. (Max Majorana)

TY SEGALL 
Freedom’s Goblin 
(Dragcity/V2) 
CD, 2LP 
U kent vast de term 
Muzikale Duizendpoot. Die 
is speciaal uitgevonden 
voor recensenten die het 
werk van Ty Segall moeten 

beschrijven. Afkomstig uit de punkscene, laat hij op 
het een na het andere album horen van werkelijk 
elke obscure markt thuis te zijn. Op Freedom’s 
Goblin lijkt hij alleen nog maar meer van zichzelf 
te willen laten horen. Uiteraard keiharde gitaren 
in Meaning, tegelijkertijd lijkt hij met Despoiler 
Of Cadaver te solliciteren naar een plekje op 
de soundtrack van Stranger Things, compleet 
met Casio’s en oude Rolands. Wonderbaarlijk 
hoogtepunt is de versie van Hot Chocolate’s 
Everone’s A Winner, die nog dansbaarder is dan 
het origineel. You Say All The Nice Things, een 
prachtige soulballad, bewijst ook al dat de zwarte 
muziek geen geheimen voor Segall heeft. Het talent 
van Segall lijkt onuitputtelijk. Met elf soloalbums 
in net zoveel jaar, warnaast hij ook nog in diverse 
bands musiceert, en met de constant hoge kwaliteit 
kunnen we niet alleen genieten van dit prachtige 
album, maar ook meteen uitkijken naar een nieuw 
hoogtepunt. (Jurgen Vreugdenhil)

SHAME 
Songs Of Praise 
(Dead Oceans/Konkurrent) 
CD, LP 
De nieuwe gitaarhype uit 
Engeland luistert naar de 
naam Shame. De groep 
jeugdvrienden besloot 
vier zomers geleden 

muziek te gaan maken in de repetitieruimte van 
Fat White Family, dat andere illustere genootschap 
uit het zuiden van Londen. De tien songs die het 
vijftal nu aan de dag legt zijn niet allemaal even 
nieuw; zo verschenen The Lick en Gold Hole 
eerder als dubbele single. Het zijn logischerwijs 
de nummers die het meest in het verlengde liggen 
van de donkere rootsrock van hun leermeesters. 
Voor het overige lijkt het aplomb waarmee de 
groep nu de wereld in wordt geschoten vooral 
een manier om Shame in de markt te zetten als 
Britse evenknie van Protomartyr. Niet onterecht, 
want de  drietrapsraket waarmee Songs Of Praise 
opent – het sterkste deel van de plaat - grossiert 
inderdaad wel degelijk in dreigende gitaren en 
monotone tekstuele desillusies. Prima nieuw lid van 
de postpunkclub. (Max Majorana)
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SHINING 
X - Varg Utan FlockHEAVY  
(Season of Mist/Bertus) 
CD, LP 
In weerwil van de titel 
is het Zweedse Shining 
in achttien jaar tijd 
inmiddels niet bij het 
tiende maar bij het 

elfde studioalbum aangekomen. Niettemin 
weet de kenner desondanks bij elk nieuw 
hoofdstuk welk galgenmaal op het menu staat. 
Bij Shining draait het namelijk om een aantal 
constanten: de persoon Niklas Kvarforth, zijn 
zwartgallige inborst én de hoogwaardige muziek 
die dit oplevert. Episodes IV: The Eerie Cold 
(2005) en V: Halmstad (2007) gelden daarbij 
als onbetwiste standaardwerken, niet alleen 
binnen het oeuvre maar ook binnen het suicidal 
blackmetalgenre. Wat aanpak betreft is er op 
dit nieuwe album weinig veranderd met het 
verschil dat het nieuwe materiaal weer wat 
heftiger en mistroostiger van toon is dan op 
de ruim tweeënhalf jaar oude voorganger en 
grijpt in dat opzicht dus terug naar de stijl van 
bovengenoemde albums. De (vocale) dynamiek 
die in het nieuwe materiaal aan de dag wordt 
gelegd (luister maar eens naar Gyllene Portarnas 
Bro) houdt de spanning er goed in en maakt 
van deze in getormenteerde muziek vertaalde 
zielenpijn weer een indringende belevenis. 
(Dries Klontje)

SHINS 
The Worm’s Heart 
(Columbia/Sony Music) 
CD, LP 
Wat? The Shins met een 
nieuwe plaat, nog geen 
jaar na Heartworms? 
Nou, niet helemaal. 
Heartsworms, The 

Worm’s Heart. Die titels lijken verdacht veel 
op elkaar. The Worm’s Heart valt dan ook te 
omschrijven als de omgekeerde versie van 
voorganger Heartsworms uit 2017. Wat traag 
was, is nu wat sneller. Wat snel was, is vertraagd. 
Heartworms kreeg meer dan prima kritieken. 
Jubel en melancholie gingen er hand in hand, 
waarbij frontman James Mercer – min of meer 
als altijd – de boel keurig bij elkaar wist te 
houden. Inclusief ritmeboxen, vibrafoons, fluitjes, 
orgels en koortjes. Het luistert gemakkelijk 
weg, terwijl nummers als Fantasy Island en Half 
A Million complexer zijn dan in eerste instantie 

gedacht. Diezelfde tracks, aangevuld met 
de titeltrack, bevatten op The Worm’s Heart 
dansbare elektrobeats, terwijl Mildenhall en 
afsluiter Name For You een rockkarakter hebben 
gekregen. Een plaat voor de fans. En die zijn er 
zat. (Jelle Teitsma)

SHOVELS & ROPE 
Busted Jukebox Vol. 2 
CD, LP 
Het Amerikaanse duo Shovels & 

Rope maakte met Little Seeds een van de betere 
rootsplaten van 2016. Een jaar eerder was er het 
eerste deel van Busted Jukebox en inmiddels is 
ook deel twee verschenen. Ook op de nieuwe plaat 
werkt het duo weer samen met gastmuzikanten 
van naam en faam (onder wie dit keer Lera Lynn, 
Brandi Carlile, Nicole Atkins en John Moreland) 
en worden songs van anderen vertolkt. Allemaal 
ruw en ongedwongen, maar wat is het weer goed. 
(Erwin Zijleman)

SIMPLE MINDS 
Walk Between Worlds 
(BMG/Warner) 
CD, LP 
Met de release van 
zes studioalbums, 
vijf live-albums en 
zeven verzamelaars 
laat Simple Minds 

zien dat ze dit millennium nog even relevant 
zijn als tijdens de hoogtijdagen van de jaren 
tachtig en negentig. Het nieuwe album Walk 
Between Worlds vormt dan ook een brug 
tussen het geluid van toen en nu. De Schotse 
band weet prima de balans te vinden tussen 
de kenmerkende sound uit het begin van de 
carrière en hedendaagse muziekinvloeden. 
Zo doen nummers als Magic en Summer 
terugverlangen naar de new wave dance van 
de jaren tachtig, terwijl de titeltrack een 
meer gelaagd en orkestraal geluid laat horen. 
Bijzondere aandacht verdient het nummer 
Barrowland Star, vernoemd naar de ballroom 
in Glasgow waar de band regelmatig heeft 
opgetreden en waar in 1983 de videoclip 
van Waterfront werd opgenomen. Walk 
Between Worlds vertelt het verhaal van een 
band die zichzelf blijft ontwikkelen, zonder 
de muzikale roots los te laten. Een heerlijke 
en energieke popplaat die met slechts acht 
albumtracks best iets langer had mogen 
duren (de deluxe editie telt drie extra tracks). 
(Godfried Nevels)

LUISTER
TRIP

STEPHANIE STRUIJK 
Daar 
(Agents After All/Sony Music) 
CD, 12 inch 
Twee jaar geleden verruilde Stephanie Struijk 
haar succesvolle alter ego Stevie Ann voor 
de naam die ze kreeg bij haar geboorte. Een 
samen met muzikant en producer Daniël Lohues 
gemaakte roadtrip door de Verenigde Staten 
leverde een serie fraaie Nederlandstalige songs 
op, waarna het debuut van Stephanie Struijk 
een feit was. Dit goed ontvangen debuut krijgt 
een vervolg met de ep Daar. Ook op Daar werkt 
Stephanie Struijk samen met Daniël Lohues en 
ook dit keer heeft de Limburgse muzikante 
gekozen voor songs in haar moederstaal. Ook 
in muzikaal opzicht borduurt Daar voor op het 
debuut, maar waar daarvoor de inspiratie werd 
gevonden in afgelegen oorden in de VS, kwam 
de inspiratie dit keer uit de omgeving waarin 
Stephanie Struijk opgroeide. Afstand nemen van 
het zo succesvolle alter ego Stevie Ann leek twee 
jaar geleden nog een groot risico, maar iedereen 
die luistert naar de mooie en intieme popliedjes 
op Daar kan alleen maar concluderen dat 
Stephanie Struijk een juiste keuze heeft gemaakt. 
(Erwin Zijleman)

STEPHANIE STRUIJK 
LIVE IN DE WINKELS!

16 FEB CONCERTO 17:00 UUR
17 FEB ZWOLLE 16:30 
23 FEB LEIDEN 16:30 
24 FEB DEVENTER 14:00 
24 FEB APELDOORN 17:00 
03 MRT GRONINGEN 16:30
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DR. LONNIE SMITH 
All In My Mind  JAZZ  
(Blue Note/Universal) 
CD 
De Amerikaanse 
organist Dr. Lonnie 
Smith is al sinds de 
Jaren 50 van de vorige 
eeuw een begrip in 

de jazzscene. In de jaren 60 trad hij toe tot het 
George Benson Quartet en in dezelfde periode 
begon hij ook aan een solocarrière, die tot op de 
dag van vandaag voortduurt. Met zijn tulband 
en gedistingeerde grijze baard is de inmiddels 
75-jarige Smith, swingend achter zijn Hammond 
B-3 orgel, een markante verschijning die ook 
regelmatig in Nederland  te zien is. Dit nieuwe, 
in de Jazz Standard in New York opgenomen 
en door Don Was geproduceerde live-album 
markeert, na Evolution (2016), een terugkeer 
naar het Blue Notelabel, waarvoor Smith een 
aantal van zijn vroegste albums opnam. Samen 
met gitarist Jonathan Kreisberg en drummer 
Jonathan Blake, met wie hij al jaren samenwerkt, 
trakteert Smith de luisteraar zeven nummers 
lang op een dampende mix van jazz en funk met 
mooie gastrollen voor drummer Joe Dyson en 
zangeres Alicia Olatuja. (Jan Doense)

SON LUX 
Brighter Wounds 
(City Slang/Konkurrent) 
CD, LP Limited roze 
vinyl 
Het avantpoptrio Son 
Lux, bestaande uit 
meesterbrein Ryan Lott, 
gitarist Rafiq Bhatia en 

drummer Ian Chang, is terug met Brighter Wounds, 
alweer de vijfde langspeler van de creatieve 
Amerikanen. Zoals altijd behelst het geluid een 
mix van pop, rock, (hiphop) beats en elektronische 
arrangementen. Kleine samples, diverse stemmen. 
Bovendien worden alle akoestische geluiden 
dusdanig digitaal bewerkt dat het resulteert in een 
quasi-elektronische sound. Het geheel zorgt voor 
een bezwerende ervaring. Brighter Wounds is met 
name meer sentimenteel dan haar voorgangers. 
Lott kreeg een zoon, verloor een goede vriend 
aan kanker en zag Trump aan het roer komen. 
Opener Forty Screams is intens en dreigend. 
Even aangrijpend is Dream State. Een paniekerige 
schreeuw doet de synthesizers verbleken. Lott 
reflecteert op het verleden en twijfelt over de 
toekomst, verpakt in tien luisterrijke tracks. Een 
bewogen plaat. Schitterend. (Jelle Teitsma)

STARCRAWLER 
Starcrawler 
CD, LP Limited wit vinyl 
Een nieuwe Amerikaanse band uit Los 

Angeles. De stad heeft al veel eigenwijze muziek 
voortgebracht en Starcrawler is nieuw en vers. 
Gezegend met een brutale uitstraling en frontvrouw 
Arrow de Wilde, dochter van een drummer en een 
fotografe, is de rauwe rock van de band, ergens tussen 
Ozzy Osbourne en Bauhaus in, heel erg lekker. Ze zijn 
nog jong, zitten nog op school, maar optredens zijn al 
legendarisch door de charismatische zangeres, die zich 
presenteert als het onechte zusje van Iggy Pop en Ozzy. 
Een lekker rauw, fris, vers, ruig en brutaal debuut. (Erik 
Mundt)

STRAND OF OAKS 
Harder Love 
LP 
Timothy Showalter is een Amerikaanse 

componist, muzikant en producer, die onder de naam 
Strand Of Oaks muziek maakt. Oorspronkelijk uit Indiana, 
kwam hij erachter dat zijn vrouw tijdens een tournee 
vreemd gegaan was. Toen hij zijn huis afgebrand aantrof, 
sliep hij in een park maar vond met een oude geleende 
gitaar inspiratie genoeg. Er verschenen vijf albums en hier 
het zesde. Ruwe, door folk beïnvloede rock, maar van 
grote schoonheid. (Erik Mundt)

THERION 
Beloved Antichrist 
3CD, 6LP 
Even werd de indruk gewekt dat 

het Therion-verhaal na een door covermateriaal 
gedomineerde fase, lange radiostilte en het 
productieve zijproject Luciferian Light Orchestra als 
een nachtkaars leek uit te doven. Nu blijkt echter dat 
mastermind Christofer Johnsson achter de schermen al 
die tijd aan een driedubbel (!)epos heeft gewerkt. Met 
maar liefs 46 nieuwe songs is Beloved Antichrist dan 
ook een heuse rockopera geworden geïnspireerd op 
het verhaal A Short Tale Of The Antichrist van auteur 
Vladímir Soloviov. Met dertig verschillende rollen en 
karakters vertolkt door een evenredig aantal vocalisten 
weet Therion met dit monumentale drieluik met hun 
bekende symfonische stijl weer indrukwekkend uit te 
pakken. (Dries Klontje)

JUSTIN TIMBERLAKE 
Man Of The Woods 
(Debt/Sony Music) 
CD, LP 
Met Can’t Stop The Feeling 
scoorde Justin Timberlake 
twee jaar geleden de 
grootste hit uit zijn carrière. 

Deze feel good hit stond op de soundtrack van de 
animatiehit Trolls en vinden we niet terug op Man Of 
The Woods, zijn eerste studioalbum sinds het tweeluik 
The 20/20 Experience uit 2013 alweer. Dat zou ook 
niet passen, want dit album is zijn meest ambitieuze 
plaat tot nu toe, zowel muzikaal als tekstueel. Door 
Timberlake zelf omschreven als ‘modern americana 
with 808’s’. Hoe dat klinkt? Er staat een volwassen 
duet op met countryheld Chris Stapleton en ook de 
samenwerking met Alicia Keys is van hoog niveau. 
Toch klinkt Man Of The Woods nu ook weer niet zo 
anders dan voorgaand werk, want zowel Timbaland en 
Pharrell Williams zitten opnieuw achter de knoppen. 
De singles Filthy en Supplies zijn net zo zwoel, 
futuristisch en hitgevoelig als Sexy Back. Kwalitatief 
hoogstaande popplaat. (Erik Damen)

TOTO/BONA/LOKUA 
Bodeko 
CD, LP 
Dik twaalf jaar geleden maakte deze 

superband al eens een album met als doel een 
muzikaal werk te maken dat boven hun individuele 
kwaliteiten uit zou stijgen. We hebben hier immers 
te maken met Gerald Toto (multi-instrumentalist 
afkomstig uit Martinique), Richard Bona (de bassist/
zanger uit Kameroen) en Lokua Kanza (de uit Congo 
afkomstige zanger). Een soort Caribisch/Afrikaanse 
versie van Crosby, Stills & Nash zeg maar, want alledrie 
schrijven ze ook songs en leveren ze aan ieders werk 
een essentiële bijdrage. Lome samba-achtige ritmes, 
akoestische gitaren en fraaie harmonieën worden cer 
voorzien van een dromerige achtergrondsound met 
wat elektronica. (Bert Dijkman)

TRICKLEBOLT 
Tricklebolt 
CD 
Jonge muzikanten met oude zielen, ze 
zijn er de laatste tijd in Nederland vaker. 

Ook deze nieuwe band Tricklebolt staat met een voet 
in de jaren zeventig, maar is echt van nu. De vijfkoppige 
band, uit Salland, maakt muziek die herinnert aan Allman 
Brothers, Deep Purple en Uriah Heep, echt van voor hun 
tijd. Maar met hun enthousiasme wordt dit een groot 
feest. Fraai debuut. (Erik Mundt)

TUNE-YARDS 
I Can Feel You Creep 
Into My Private Life 
(4AD/Beggars) 
CD, LP Limited gekleurd 
vinyl 
De 38-jarige singer-
songwriter Merril Garbus 
is een geval apart. Ze 

LUISTER
TRIP

KHRUANGBIN 
Con Todo El Mundo 
(News/PIAS) 
CD, LP Limited wit vinyl 
Tweede cd van dit bijzondere trio uit Burton, 
Texas dat in het afgelopen festivalseizoen al te 
zien was tijdens o.m. Glastonbury en The Great 
Escape. Ze spelen een aanstekelijke mix van 
funk, rock, Aziatische pop en andere exotische 
invloedssferen. Ze zijn van alle markten thuis. 
Behalve een dosis grotendeels ‘wordless 
vocals’ is de plaat instrumentaal maar met wel 
de benodigde positieve vibes. Af en toe zit 
het een beetje in de richting van de vroege 
Fleetwood Mac. Een andere invloed is Curtis 
Mayfield die in de jaren zeventig bekend werd 
met de soundtrack voor Super Fly. Laura Lee 
op bas, Mark Speer op gitaar en Donald DJ 
Johnson op de drumkit. Ze zien er uitermate 
cool uit, kijk maar eens naar de geweldig leuke 
videoclip die ze maakten voor Maria Tambien. 
Meeslepende en uiterst relaxte muziek voor 
achter het stuur of in de late middaguurtjes 
aan het strand. (Ruud Verkerk)
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SYML 
The Hurt EP’s  
(Nettwerk/Warner) 
CD 
Bekend geworden met de band Barcelona, 
valt Amerikaan Brian Fennell nu terug op 
zijn soloproject. Met Barcelona maakte 
hij drie volledige albums en drie ep’s met 
pianorock waarin zijn eigen piano en stem 
centraal stonden. Eigenlijk ook begonnen als 
soloproject, maar later gegroeid naar een 
volledige band, is er nu weer een soloproject 
onder de naam Syml. Het betekent simpel 
in het Cymru, de taal van Wales, waar zijn 
voorouders vandaan komen. Er worden nu 
twee ep’s aangeboden, die onder de titel Hurt 
E.P.’s gebundeld worden. Als Syml verkent 
Fennell zijn meer introverte kant, maar de 
piano en toetsen staan nog steeds centraal, 
naast zijn emotionele en dromerige zang. Een 
betoverend geheel, filmisch en ingetogen. 
Muziek die het best klinkt bij een heldere 
sterrennacht en raakvlakken heeft met de 
dromerigheid van bijvoorbeeld Asgeir en Sigur 
Ros. (Erik Mundt)

ging van babysitter naar poppenspeler en eindige 
uiteindelijk als de eigenzinnige multi-instrumentalist 
achter het al even eigengereide Tune-Yards. Dit 
vierde album  is het meest pakkende en dansbare 
album tot nu toe, waarbij Afrikaanse grooves, 
funk, theatrale samplepop, drumloops, explosieve 
uitingen en een rauw folkrandje samenkomen op 
twaalf nummers waarin politiegeweld, rassenhaat en 
klimaatverandering met een behoorlijke grijns worden 
weggezongen en -gespeeld. Het extreem catchy 
Look At Your Hands werd als single bijzonder goed 
ontvangen, de rest van de plaat bouwt daar verre van 
rustig op voort. (Jelle Teitsma)

TURIN BRAKES 
Invisible Storm 
(Cooking Vinyl/V2) 
CD, LP 
Alweer het achtste album 
voor de Londense band 
Turin Brakes sinds het 
in 1999 werd opgericht, 
toch wisten ze nooit 

écht door te breken in ons kikkerlandje. Voor die 
doorbraak is het eigenlijk de hoogste tijd. De plaat 
is opgenomen in de Rockfield studio’s in Wales 
(waar ook Queens Bohemian Rhapsody opgenomen 
werd), net als de vorige twee platen geproduceerd 
door Ali Staton (die ook werkte met o.a. Lamb, 
Razorlight, Madonna). Met deze nieuwe plaat 
leveren ze een sterk staaltje schrijfwerk met fijne 
popsongs waar je van gaat glimlachen, afgewisseld 
met enkele prachtige akoestische ballades in de 
vorm van Deep Sea Diver en hekkensluiter Don’t 
Know Much. Een mooie verdeling tussen de snel 
mee te zingen hooks en akoestische schoonheid. 
Openingsnummer Would You Be Mine werd begin 
november al gratis verspreid en goed ontvangen. 
Catchy hoogtepunten Wait en Life Forms krijg ik 
voorlopig niet uit mijn hoofd. (Remco Moonen)

TYPHOON 
Offerings 
(Roll Call/Bertus) 
CD, LP Limited goud 
vinyl 
Nachtmuziek in een 
pure vorm: Offerings 
van Typhoon. Niet 
te verwarren met de 

Nederlandse zanger/rapper Typhoon. Deze versie 
van Typhoon is volledig Amerikaans en gehuisvest 
in Salem, Oregon. De groep herbergt maar liefst elf 
(!) bandleden. Opgericht in 2005 is Offerings album 
nummer vier en op te delen in Floodpaints, Flood, 
Reckoning en Afterparty. Initiator Kyle Morton zingt 

op een rauwe manier over een man die langzaam 
beseft dat hij zijn geheugen verliest en vervolgens 
door de tijd wordt opgeslokt. De nummers, veertien 
in dit geval, worden op een intense manier gebracht, 
zoals hun landgenoten van Other Lives dat ook 
kunnen. Een filmische ervaring die de luisteraar 
tijdens tracks als Wake, Empiricist en Algernon 
meeneemt door de ruimte om tussen sferische 
stukken door plaats te maken voor ouderwetse 
indierock. Diepgevoelde plaat. (Jelle Teitsma)

VARIOUS 
Strange Angels - In 
Flight With Elmore 
James ROOTS  
(Sylvan/Bertus) 
CD 
Om de honderdste 
geboortedag (27 
januari 1918) niet 

onopgemerkt voorbij te laten gaan en in 
één moeite door meteen maar een goed 
doel te steunen (opbrengsten ondersteunen 
Musicares and Edible Schoolyard NYC) slaan 
gerennommeerde bewonderaars van de luide 
amplificatie en bloedstollende voordracht van 
de universeel historisch aanvaarde King of 
the Slide Guitar de handen eerbiedig ineen 
-waarvan sommigen een der lenige vingers met 
sfeervolle bottleneck geringd - om zijn klassieke 
repertoire een zoveelste leven te gunnen. Dat 
James blues standards in goede handen zijn 
bij Bettye LaVette (Person To Person), Rodney 
Crowell (Shake Your Money Maker), de hemelse 
zusjes Shelby Lynne en Allison Moorer die 
samen het titelnummer doen en Keb’ Mo’ (Look 
On Yonder Wall) zal niemand verbazen maar 
wat de machtige Tom Jones doet met het toch 
veelvuldige gecoverde (Allman Brothers, Charlie 
Musselwhite, Tom Petty, etc.) Done Somebody 
Wrong is gewoonweg éng goed. Of zoals Jones 
zelf verklaard: de devil made me do it gevolgd 
door een louche lachje. Tip: Chuck E. Weiss 
die de Hawaiian Boogie doet. Tot nader order: 
kickplaat van het jaar. Nu al ja.(Albert Jonker)  

VARIOUS 
We Out Here 
CD 
De Engelse tenorsaxofonist Shabaka 

Hutchings is een van de coryfeeën van de nieuwe 
Londense jazzscene. Onder zijn bezielende leiding is 
nu een compilatiealbum verschenen waarop een keur 
aan nieuw Brits jazztalent bijeen is gebracht. Behalve 
Shabaka zelf horen we verrassend nieuw talent als Theon 
Cross, die hele mooie dingen doet met tuba en sax, 

broeierige Afrobeat van het Ezra Collective en prachtige 
meditatieve jazz van Kokoroko. Een indrukwekkende 
staalkaart van talent. (Jos van den Berg)

WATAIN 
Trident Wolf Eclipse 
(Century Media) 
CD, LP 
Hoewel de extreme 
underground zich 
nog steeds hevig en 
heftig roert, is het 
lang geleden dat er 

een officiële, spijkerharde blackmetalplaat op de 
markt kwam. Het Zweedse Watain strijkt nu met 
die twijfelachtige eer. De Scandinaviërs scheppen 
op hun zesde studioplaat Trident Wolf Eclipse 
weer een heerlijke, grimmige en extreme sfeer 
waarin vlijmscherpe riffs, dominante drumrolls, 
stotende blastbeats en de knerpende strot van Erik 
Danielsson samenspannen onder een glimmende 
blauwzwarte nacht met een volle maan aan de 
hemelboog. Met hun vorige plaat The Wild Hunt 
(2013) leken de Zweden van hun extreme pad af 
te wijken en stelden ze vooral teleur omdat The 
Lawless Darkness – die daar weer aan vooraf ging 
– een onweerstaanbare klassieker in het genre is. 
Met Trident Wolf Eclipse herpakt Watain zich op (h)
eerlijke wijze en schenkt de metalliefhebber van 
satanische, dwarse, non conformistische black metal 
een snoeiharde en nieuwe ervaring. (Menno Valk)

WOMBATS 
Beautiful People Will 
Ruin Your Life 
(Kobalt/V2) 
CD, LP 
Met Let’s Dance To 
Joy Division hadden 
The Wombats een 
gigantische hit in 2008, 

waarna deze heren uit Liverpool zichzelf goed op 
de kaart hadden gezet en in Nederland vooral in 
het live-circuit graag geziene gasten werden. Een 
knappe jongen die bij het horen van deze band stil 
kan blijven zitten, zo ook bij deze nieuwe plaat. 
De rock en gitaren van het eerste album zijn op de 
navolgende platen steeds meer ingewisseld voor 
een zeer poppy sound met meer toetsen. Er is 
nog steeds een new wave-sausje en een zeer hoog 
meezinggehalte (al loont het in mijn geval meer 
om naar het karakteristieke stemgeluid van zanger 
Matthew Murphy te luisteren). Ieder liedje is een 
potentiële radiohit en deze plaat is een feestje 
op zich. Instant happiness! (Remco Moonen-
Emmerink)
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Nu is het gebied omgedoopt tot Strijp-S; een hip 
gebied met faciliteiten voor kunst, cultuur en ont-
wikkeling. De winkel is gevestigd in het winkelcen-
trum Urban Shopper; een broedplaats voor jonge 
ondernemers die allen een unieke producten aan de 
man brengen. Een platenzaak past dan ook perfect 
in de ongedwongen sfeer en unieke uitstraling die 
dit winkelcentrum heeft. 
De kleine winkel waarin het filiaal begon werd al vrij 
snel te klein, daarom verhuisde Velvet Eindhoven 
al in mei 2017 door naar een grotere winkellocatie 
in hetzelfde winkelcentrum. Met bijna twee keer 
zoveel ruimte kon de winkel verder gaan speciali-
seren. Inmiddels kun je er terecht voor de betere 
popmuziek op cd en vinyl, maar ook een goede 
selectie aan arthouse-films en tv-series op dvd. In de 
toekomst wil gastheer Remco Moonen-Emmerink er 
ook nog een uitgebreid pakket aan cadeau-artikelen 
op muziek- en filmgebied aan toevoege.
Daarnaast zijn er ook regelmatig instore optredens. 
In het relatief korte bestaan van Velvet Music Eind-
hoven kreeg de winkel al veel artiesten uit binnen- 
en buitenland over de vloer. Enkele van de hoog-

tepunten waren J. Bernardt, Stef Kamil Carlens, 
Nachtschade, Nouveau Vélo, Aidan & The Wild, en 
wat internationaler John Dyer Baizley (Baroness) en 
Dave Hause. 
Nog een paar woorden over de eigenaar zelf. Rem-
co Moonen-Emmerink is relatief nieuw in de retail, 
maar muziek is hem met de paplepel ingegeven. 
Hij zong al mee met Elton Johns Nikita voordat hij 
goed en wel kon praten, en was hij muzikant bij de 
plaatselijke fanfare. Later schafte hij een basgitaar 
aan om een punkband te beginnen, waaruit na vele 
wisselingen een paar jaar regelmatig werd opgetre-
den met de band Two And A Half Each. Rond 2011 
koos hij voor zijn vaste kantoorbaan.  Een keuze 
waarop hij nu vaak terug kijkt als de slechtste keuze 
in zijn bestaan. Sinds 25 maart 2016 is hij de trotse 
gastheer bij Velvet Music Eindhoven en dat hoopt 
hij nog tot aan zijn pensioen te mogen doen!

Remco Moonen-Emmerink:
Eerste aanschaf: Techno Trance 7 CD
Laatste aanschaf: Tegan & Sara – The Con X Covers

VELVET MUSIC EINDHOVEN
 

In het jaar waarin Velvet Music 25 jaar bestaat, opende het nieuwste filiaal op 25 maart 2016 op het 
oude Philipsterrein waar vroeger in de glanstijd van Philips radio’s en tv’s werden geassembleerd. 
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PEEL SLOWLY AND SEE 23 FEBRUARI IN LEIDSE SCHOUWBURG 

  
Peel Slowly And See vindt dit jaar plaats op 23 februari. Het festival, dat elk jaar 
wordt georganiseerd door Velvet Music Leiden in de Leidse Schouwburg, heeft 
dit jaar weer een gevarieerd programma van vooral ‘onbekende’ artiesten. Van 
Turkse psychedelica tot folk, van net niet dansbare disco tot punkrock, op het 
rode pluche van de oudste schouwburg van Nederland word je tussen alle gen-
res heen en weer geslingerd en valt er genoeg te ontdekken. 
In 2018 is Peel Slowly And See gaan samenwerken met andere Leidse concertor-
ganisatoren Jazzed Up, Subblicious en multicultureel muziekpodium X. Samen 
ontwikkelden de programmeurs een brede muzikale programmering: van punk 
tot modern klassiek.
Kaartjes à €20,- zijn te koop via Velvet Music Leiden en via de website van de 
Leidse Schouwburg

Martin Kohlstedt (modern klassiek)
Altin Gun (Turkse psychedelica)
Kim Janssen (pastorale folk)
Too Slow To Disco (net niet dansbare 
disco)
Johanna Glaza (Kate Bush-achtige 
liedjes)
Black Tarantula (surfrock)
Bart Wirtz (jazz)

mc KASSETT (theater)
O, Kutjes (absurde electronica)
Venus Tropicaux (punk)
Hebe (electronische singer-song-
writer)
Geronimo (Chileense pop)
Lola (Nederlandstalige liedjes)

Line Up

VINYL

Claw Boys Claw - It’s Not Me, 
The Horse Is Not Me - Part 1
Op 23 februari verschijnt het nieuwe album van 
Claw Boys Claw en er komt een mooie limited edi-
tion op rood vinyl. De band presenteert het album 
in Concerto Amsterdam op zaterdag 24 februari 
om 16.00 u. Toegang gratis maar vol=vol.

Editors - Violence
De Engelse indierockband Editors komt op 9 maart met hun 
nieuwe studioalbum Violence. Bij aanschaf van het nieuwe 
Editors album op lp krijg je zolang de voorraad strekt een lin-
nentas cadeau! De tas geven we weg bij alle bestellingen van 
het limited rood vinyl or normale versie lp. Op=Op.

Jonathan Wilson - Rare Birds
Jonathan Wilson brengt op 2 maart zijn nieuwe 
plaat Rare Birds uit en deze komt gelimiteerd op 
goud vinyl. Alleen te koop on de popspeciaalza-
ken!
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XX - On Hold Remixes
12 inch met remixes van Jamie Xx en Four Tet.

Lou Reed vinylreissues:

- Transformer
- Berlin
- Rock ’n Roll Animal
- Coney Island Baby
- Street Hassle
- Blue Mask

Vreemde Kostgangers - 
Nachtwerk
Eindelijk ligt ook het tweede album van Vreemde 
Kostgangers op vinyl in de winkels. Het is een 
gelimiteerde versie op groen vinyl.

Jack White - Boarding House Reach
Het nieuwe album van Jack White komt op 23 maart. 

Arcade Fire 12 inches:
- Creature Comfort op gelimiteerd wit vinyl
- Put Your Money On Me op transparant rood vinyl

Jimi Hendrix - Lover Man / Foxey Lady
Both Sides Of The Sky is het derde deel in de fraaie Leg-
acy-serie van Jimi Hendrix. Dit deel verschijnt op 9 maart 
en als lekkermakertje wordt op 23 februari de 7 inch single 
Lover Man / Foxey Lady uitgebracht.

Solomon Burke & De Dijk - 
Hold On Tight
Nu te koop op limited geel vinyl

Madonna 
- Like A Virgin limited wit vinyl
- Ray Of Light limited blauw vinyl
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NIEUWE VINYL AANBIEDINGEN

DAVID BOWIE  -  STATION TO STATION
COLDPLAY  -  VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS

DAFT PUNK  -  ALIVE 2007 
DEEP PURPLE  -  IN ROCK

VAN MORRISON  -  ASTRAL WEEKS
JAMES BLAKE - THE COLOUR IN ANYTHING

FEIST - PLEASURE 
KENDRICK LAMAR - DAMN.

DIRE STRAITS - LOVE OVER GOLD
MEGADETH - DYSTOPIA

PUBLIC ENEMY - IT TAKES A NATION OF MILLIONS…
GRACE JONES - NIGHTCLUBBING

Johan - Pergola
Hoewel het commerciële succes wellicht beperkt 
was, heeft de aankondiging van een nieuw album 
van Johan in 2018 een behoorlijke storm veroor-
zaakt. En terecht, want op basis van de vier lp’s 
die zij tussen 1996 en 2009 uitbrachten horen zij 
nog steeds tot het beste wat de Nederlandse 
gitaarrock geschiedenis heeft voortgebracht. 
Hoogtepunt was hun tweede album Pergola, nu op 
vinyl uitgebracht en nog geen spat verouderd. De 
depressieve buien van voorman Jacco De Greeuw 
vonden hun plek in de compacte songs, die poppy 
genoeg waren om goed in het gehoor te liggen, en 
intens genoeg om diep tot de ziel door te dringen. 
Single en opener Tumble And Fall is daarvan wel 
een archetypisch voorbeeld, en slechts het begin van een twaalf songs durende belevenis met vele hoog-
tepunten. Day Is Done is daarvan het mooiste voorbeeld, met het mooi-lome swingende outro. Na Pergola 
volgden nog de uitstekende lp’s THX en 4, maar het is vooral Pergola die de lat op een niet eerder bereikte 
hoogte heeft gelegd. (Jurgen Vreugdenhil)

Het nieuwe album van Johan verschijnt op 13 april.

DE         OP VINYL
KLAS
SIE
KER

GOED
KOOP

DAVID BOWIE – Station To Station
Eerder deze maand was het twee jaar geleden dat 
David Bowie overleed. De Britse muzikant laat nog 
altijd een gapend gat achter, maar gelukkig is zijn 
prachtige werk er nog. Misschien wel de beste plaat 
die hij maakte is nu voor een zeer aantrekkelijke 
prijs op vinyl verkrijgbaar. Station To Station werd in 
1976 uitgebracht en volgde op Bowies geslaagde 
flirts met disco en soul op Young Americans. Na 
Station To Station zou Bowie zijn legendarische 
Berlijnse trilogie afleveren, maar alle ingrediënten 
zijn al aanwezig op Station To Station, dat een brug 
slaat tussen Young Americans en Heroes. Station 
To Station is een even monumentale als eigenzinni-
ge rockplaat, die na al die jaren nog niets van zijn 
kracht heeft verloren. De tien minuten durende ope-
ningstrack en titeltrack zet de toon, waarna de plaat 
je tot en met de afsluiter Wild Is The Wind (onbe-
twist één van de mooiste songs die Bowie coverde) 
in een wurggreep houdt. (Erwin Zijleman)

Vinylklassieker tijdelijk                         
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:

Op het moment dat de zoon leuk gaat vinden wat 
zijn vader al jaren waardeert, dan wordt hij een ech-
te man. Die conclusie trok ik, toen ik het nummer 
New Kid in Town van de Eagles recent weer voorbij 
hoorde komen.
De song, afkomstig van het album Hotel California 
uit 1976 is het favoriete nummer van mijn vader. 
Mijn pa, nog immer groot fan, draaide de desbe-
treffende lp vroeger erg vaak. En vertelde dan te 
pas en te onpas aan Jan en alleman dat New Kid in 
Town zijn favoriete nummer was. Op een gegeven 
moment ging ik dit nummer ook waarderen.
Onze negenjarige zoon Job gedraagt zich tegen-

MUZIKALE MANIA MOMENTEN

woordig een beetje hetzelfde als ik indertijd. En ik doe 
hetzelfde als mijn vader toen deed. Zo zit het draaien 
van platen ook in zijn genen. Een mooi ritueel? Hij 
zoekt vaak zelf een plaat uit en selecteert dan enkel 
naar aanleiding van de kleuren van de ruggen van de 
hoezen.
Wanneer de naald in de groef gezet wordt, blijkt uit 
de twinkeling in z’n ogen daadwerkelijk of hij ook leuk 
vindt, wat zijn vader al jaren waardeert. Dus toen Job 
onlangs Hotel California van de Eagles uit de platen-
kast griste, werd onze eigen New Kid In Town in één 
klap een echte man. Met dank aan mijn eigen vader. 
(Dennis Dekker) 

Eagles - Hotel California: ‘Vader en zoon’

REISSUES

DESERT
ISLAND
DISC
SANDY COAST  
Subject Of My 
Thoughts 
(Universal) 
9CD box 
Hans Vermeulen zal niet 
gelijk genoemd worden 
als je iemand vraagt naar goede Nederlandse 
liedjesschrijvers. Als je zijn naam echter te berde brengt, 
is iedereen het erover eens dat de man over een zeer 
groot talent beschikte. Sandy Coast, Rainbow Train en 
Anita Meijer zijn namen die dan gelijk boven komen 
drijven. Misschien is hij de afgelopen decennia door zijn 
introverte gedrag en zijn emigratie wel wat teveel op 
de achtergrond geraakt. Alleen al hierom is het mooi 
dat er verzamelboxje uitgebracht wordt met zijn werk. 
Een aantal albums verschijnt nu voor het eerst op cd 
en een aantal wordt opgepoetst. Bovendien hangt er 
ook nog een aangenaam prijskaartje aan. Is And Their 
Name Is Sandy Coast nog een compilatie van vroege 
singles, met From The Workshop uit 1968 wordt er een 
meer dan prachtige lp gemaakt. Ook het een jaar later 

uitgebrachte Shipwreck is, 
hoewel wat fragmentarischer, 
een goede plaat. De titelloze 
plaat uit 1971 bevat de hit 
True Love That’s A Wonder 
maar ook het fraaie Nobody. 
Stonewall is opnieuw een 
mooie verzorgde plaat, maar 
de rek lijkt wel uit de band. 
Vermeulen gaat solo en de 
band wordt ontbonden. In 
1981 keert de band nog 
eens terug en scoort met The 

Eyes Of Jenny nog een grote hit. Naast de prominent 
op het doosje prijkende Sandy Coast bevat het boxje 
ook Vermeulens soloplaat I Only Know My Name uit 
1976 en in het verlengde daarvan Accompanied By 
van Rainbow Train waarop eerder genoemde Anita 
Meijer meedoet, net als zijn toenmalige partner Dianne 
Marchal. Gentlemen Street met The Train wordt in 1979 
opgenomen om daarna eerder genoemde comeback 
met de Sandy Coast te maken. Subject Of My Thoughts 
bevat naast al dit werk ook nog een bonusschijf met 
materiaal dat destijds alleen als single uitgebracht 
werd of anderszins tot de rariteiten behoort. Een 
boekje maakt het geheel af. Subject Of My Thoughts 
is daarmee een zeer mooi eerbetoon aan de eind vorig 
jaar overleden Vermeulen. (Hermen Dijkstra)

FLEETWOOD 
MAC 
Fleetwood Mac 
(Warner) 
CD, CD 
Expanded, 
3CD+DVD+LP 
Deluxe 

Het verhaal mag bekend zijn: Mick Fleetwood zoekt 
een studio. Producer Keith Olsen laat hem in de 
studio wat horen van een onbekend duo. Bob Welch 
stapt uit de band en Fleetwood herinnert zich de 
gitarist die Olsen hem heeft laten horen. Lindsey 
Buckingham, want daar hebben we het over, heeft 
wel oren naar een avontuur, maar niet zonder Stevie 
Nicks… and the rest is history. In een notendop de 
ontstaansgeschiedenis van phase #3 van een van 
de bestverkopende bands. De eerste plaat van dit 
vijftal laat gelijk de potentie horen. Toch was dit een 
plaat die snel gemaakt moest worden en daarom 
wordt er flink in de doos met ideeën en nummers 

van de deelnemers gezocht. Iets dat in het bijzonder 
geïllustreerd wordt door het opnemen van Crystal, 
dat ook al op Buckingham Nicks, de enige plaat 
van het tweetal, gestaan had. De band werkt met 
Olsen de nummers echter zeer gedegen uit met veel 
aandacht voor detail. Het zal een van de oorzaken 
zijn waarom de plaat na al die jaren nog altijd als 
eenheid klinkt en tijdloos lijkt. Werd de plaat al 
eerder opgepoetst met vier singletracks en een jam 
als bonus, voor deze gelegenheid werd de plaat 
nogmaals onder handen genomen. Naast eerder 
genoemde bonustracks zijn er nu een hele trits 
alternatieve en early takes toegevoegd, die gelijk 
aangeven hoe gefocust de band in de studio zat. Zeer 
fascinerend materiaal. De superdeluxe versie bevat 
naast deze twee schijven ook de lp en een 5.1-mix. 
Muzikaal interessanter is het eveneens toegevoegde 
uit 1975 stammende livemateriaal, dat weliswaar 
eerder op onofficiële uitgaven verscheen, maar nog 
nooit zo goed klonk. Dit maakt dat deze superdeluxe 
zeker in het livemateriaal de meest interessante van 
de recent verschenen boxen is. (Hermen Dijkstra)
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GEORGE JACKSON 
Leavin’ Your Homework Undone – 
In The Studio 1968-71 
CD 

Dat het een raadsel is waarom George Jackson 
nooit is doorgebroken als soulzanger schreven we 
al eerder in dit blad. Ace Records bracht namelijk 
al drie eerdere verzamelingen uit met werk dat 
Jackson, die vooral bekendheid geniet als schrijver 
voor anderen (Candi Staton, James Carr, Clarence 
Carter), opnam in de FAME Studio’s. Daar leek het 
bij te blijven, maar nader onderzoek in de archieven 
leverde nog eens 24 liedjes van hoog niveau op uit 
de periode 1968-1971. Een paar van de titels zijn 
al bekend in uitvoeringen door collega’s als Wilson 
Pickett, maar de meeste liedjes zijn nu voor het 
eerst te horen. We schrijven het nog maar een keer, 
onbegrijpelijk dat deze man niet net zo bekend is 
als zijn liedjes. (Marco van Ravenhorst)

THELONIUS MONK 
Live In Rotterdam 1967 – The Lost 
Recordings 
2CD 

Een week voordat de opnames gemaakt werden 
voor de klassieker Live In Paris 1967 deed het 
voor deze tour tot nonet uitgebreide Thelonius 
Monk Quartet de Rotterdamse Doelen aan. De 
aanwezigen zijn die achtentwintigste oktober 
getuige geweest va een magistraal optreden. 
Natuurlijk horen we Evidence, min of meer een 
standard in het repertoire van Monk, net als 
het immer als thema terugkerende Epistrophy. 
Vergeleken met het eerder genoemde Live In 
Paris worden hier Hackensack en Don’t Blame 
Me vertolkt. Elk concert van Monk is anders ook 
al heeft het dezelfde setlist, dus dat zal geen 
belemmering voor aanschaf mogen zijn. Naast deze 
fantastische muziek is het echter ook de fantastisch 
opgepoetste, door de NOS opgenomen, registratie 
die je over de streep zou moeten trekken. Het 
concert klinkt alsof het gisteren plaatsvond en zet 
alle eerdere onofficiële, inferieure (en incomplete) 
uitgaven volledig in de schaduw. Hulde!  (Hermen 
Dijkstra)

NORMAAL 
Gewoon Deurdonderen 
2CD+DVD 
Gewoon Deurdonderen is een 42 

tracks tellende verzamelaar van Normaal en 
bevat naast de reguliere hits als Oerend Hard, 
Alie, De Boer Is Troef en Hiekikkowokan ook 
rariteitjes als de met Johnny Hoes opgenomen 
single Bier, Bier, Bier en een demoversie van 
Dorien. Naast een flinke dosis ‘van-dik-hout-

zaagt-men-planken-rock’ bevat deze compilatie 
ook juweeltjes zoals Die Tied Hebt Wi-j Gehad, 
Leagere School In Hummelo en Ies Kan Liehn, 
die laten horen dat de band ook een ander 
kant had. Gewoon Deurdonderen 1977-
1984 bevat naast twee cd’s ook een dvd met 
televisieoptredens in allerlei muziekprogramma’s 
waar het natuurlijk ook regelmatig een gekke-
bekken-parade werd. Gewoon Deurdonderen 
1977-1984 is dan ook een leuke compilatie. 
(Hermen Dijkstra)

ROXY MUSIC 
Roxy 
Music 45th 
Anniversary 
Edition 
(Virgin/Universal) 
CD, 2CD, 
3CD+DVD 
Deluxe, LP 
Vijfenveertig 
jaar sloeg het 
debuutalbum 

van Roxy Music in als een bom. Temidden van 
de gebruikelijke Top 40 meuk, het geweld van 
de symfonische muziek, en de ontluikende 
hardrockscene stond daar opeens een 
artgroep zonder enig duidelijk muziekverleden 
maar wel al met een volstrekt eigen geluid. 
Dat geluid werd bovendien voortgebracht 
door een gentlemen dandy zanger (Brian 
Ferry), een wereldgitarist uit Zuid-Amerika 
(Phil Manzanera) en een vreemd uitziende 
toetsentovenaar (Brian Eno) met ook nog eens 
een prominente rol voor een toeteraar. Dat 
alles kwam samen in moeilijke maar glorieuze 
songs als Re-Make/Re-Model en Virginia Plain, 
geen wonder dat Roxy Music direct opzien 
baarde. Een schande dat inmiddels allerhande 
minder belangrijke bands geëerd zijn met 
boxen en special releases dus hoog tijd dat 
Roxy Music ook eens onderhanden werd 
genomen. Dat is nu gebeurd onder leiding 
van heer Ferry hemzelf, met als resultaat een 
mooie box met drie audio en een dvd. Naast 
het opgepoetste originele album vind je een 
schijf met de demo’s waarmee de band een 
platencontract verdiende, en alternatieve 
takes; en een schijf met twee livesessies uit 
1972. De dvd bevat bovendien nog extra 
liveopnames uit 1972. Voorwaar een mooi 
kleinood! (André de Waal) 

Unieke serie compilaties van Nederlandse 
bands die in de jaren zestig, zeventig en 
tachtig baan brekend en succesvol waren 

in Nederland maar ook ver daarbuiten

Iedere 2cd bevat originele A- en 
B-kanten van alle singles, waar mogelijk 

aangevuld met relevante albumtracks

Elk deel is verpakt in een luxe digipack 
met uitgebreid booklet, exclusieve 
foto’s en biografi e geschreven door 

muziekjournalist Robert Haagsma

The Golden Years of Dutch Pop Music!
Vijf nieuwe delen in de succesvolle serie

RELEASE 23 FEBRUARI

ALLE ALBUMS 
+ 

HET ENGELSTALIGE SOLO ALBUM 
VAN HANS VERMEULEN, 

RAINBOW TRAIN, THE TRAIN
+ 

BONUS DISCS MET 
NON-ALBUM SINGLES 

& B-SIDES

Het complete

overzicht & meer 
op 9CDs

Mania-SandyCoastGoldenYears.indd   1 22-01-18   09:16
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MELVIN SPARKS 
I’m Funky Now 
CD 
Een typische geval van unsung hero, 

deze snarenridder die als improvisator mag 
gelden op diezelfde scheidslijn waar jazz, blues 
en soul elkaar ontmoeten en waar Grant Green 
ook vaak en graag vertoefde. De souljazzhype 
zakte halverwege de jaren zeventig in (Gilles 
Peterson blies het genre twintig jaar later als Acid 
Jazz nieuw leven in) zodat deze fantastische en 
bovendien kant en klare (‘a sequenced production 
master was made’) I’m Funky Now eenenveertig 
(!) jaar lang stof ging liggen vergaren. Westbound 
blaast dit er zeer terecht af en onderstreept 
hiermee de tijdloosheid van het genre. Funky toen 
en funky nou! (Albert Jonker)

VARIOUS 
Beat Girls Espanol! 
CD, LP 
In de jaren zestig zorgde Spaanse 

beatgroepen voor weinig hits in Nederland – een 
uitzondering was Los Bravos met Black is Black. 
Op Beat Girls Espanol! vinden we echter louter 
vrouwen én Spaanstalige songs. Weliswaar ook 
een aantal covers (El Es Distinto A Ti van Pic-Nic is 
bijvoorbeeld een vertaling van Janis Ians Society 
Child) maar onbekend maakt zeker niet onbemind. 
Voor goede muziek kon men in de jaren zestig ook 
in Spanje terecht! (Ron Bulters)

VARIOUS 
Brasil 
(Souljazz/V2) 
CD, LP 
In 1994 namen een 
serie legendarische 
Braziliaanse 
muzikanten een album 
op in Rio de Janeiro 

dat al jaren niet meer te krijgen was. Soul 
Jazz Records heeft de plaat nu opnieuw 
uitgebracht (het was indertijd een van hun 
eerste releases) en terecht, want het is 
een klassieker in het genre. We horen hier 
o.a. Sivuca, Raul de Souza, zangeres Joyce 
Moreno, haar man en drummer Tutty Moreno. 
Joyce is in haar thuisland een levende legende 
en wordt door Antonio Carlos Jobim gezien 
als een van de beste zangers uit de bossa 
nova. Voor het album zocht ze hulp van de 
hele scene en de lijst van medewerkers is dan 
ook indrukwekkend groot. Deze nieuwe editie 
heeft het originele artwork en wordt tevens 
op vinyl uitgebracht. (Bert Dijkman)

VARIOUS 
Jon Savage’s 1965 - 
The Year The Sixties 
Ignited 
(Ace/V2) 
2CD 
Wat ooit begon als een 
soort soundtrack voor 
zijn boek 1966, is nu aan 

het uitgroeien tot een bescheiden reeks. Vorig 
jaar verscheen deel 1967 en nu gaat schrijver 
en muziekliefhebber Jon Savage verder met 
het al even smakelijk 1965. Zijn persoonlijke 
samenstelling vermijdt verplichte keuzes van 
dat jaar deels en zorgt voor een tijdsbeeld 
op maat en smaak, verbonden aan zijn eigen 
herinneringen. Het werd een passende bonte 
verzameling van Del Shannon, James Brown 
en Bob Dylan, tot The Shangri-Las en The Dixie 
Cups. (Corné Ooijman)

VARIOUS 
Listen People – The Graham 
Gouldman Songbook 1964 – 2005 
CD  

Op deel zesenvijftig van Ace schier onuitputtelijke 
Songwriter Series schittert een kwart van de 
Engelse jaren zeventig rockband 10cc waarin deze 
Graham Gouldman niet alleen de bas beroerde 
maar vooral ook verantwoordelijk was voor de 
commerciële output samen met Eric Stewart, 
die Gouldman kende van The Mindbenders 
(toen inmiddels zonder Wayne Fontana, wiens 
solohit Pamela, Pamela ook op deze historisch 
verantwoorde cd staat). Op deze topverzamelaar 
wereldhits als Bus Stop (The Hollies), Look Through 
Any Window (hier door Gary Lewis & The Playboys), 
No Milk Today (hier GG zelf), For Your Love en 
Heart Full Of Soul tot Wax’ Right Between The 
Eyes. Een overduidelijk geval van het aloude all 
killer no filler! (Albert Jonker)   

VARIOUS 
Teen Beat Vol.6 
CD 
Op Tean Beat Vol 6 vinden we 

26 instrumentale hits uit begin jaren zestig, 
samengesteld door Pipeline Magazine. Grote 
namen als Duane Eddy (met Peter Gunn) en 
bekende hits als Reveille Rock van Johnny And The 
Hurricanes worden afgewisseld door obscuurdere 
nummers zoals van Travis Wammack. Maar op 
alle nummers spat het enthousiasme uit de 
speakers. Voor de liefhebbers van surfmuziek en 
instrumentale rock ‘n’ roll een leuke verzamelaar. 
(Ron Bulters)

THE LAST R ECORDED 
DOORS SHOW RELEASED 

FOR THE F I RST TIME, 
FU LLY D I G ITALLY R ESTORED 

AUD IO AND VID EO

AVAI LABLE AS 
CD+DVD / DVD / B LURAY

RELEASE: 23 FEBRUAR I

THE LEGENDARY DEBUT 
ALBUM IN A DELUXE PACKAGE. 
INCLUDING MANY PREVIOUSLY 

UNRELEASED RECORDINGS.

Available as 
- Super Deluxe 3CD+DVD
- 2CD Deluxe
- 1LP
- 1CD

Mania-Doors_Roxy.indd   1 22-01-18   09:18
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MUDDY WATERS 
Live At Rockpalast 
(Mig/Suburban) 
2CD+2DVD, 2LP 
Dat het Duitse 
muziekprogramma 
Rockpalast vele 
legendes op de buis 
bracht mag bekend 

zijn. Meestal gebruikte het programma de 
Westfalenhalle in Dortmund als locatie en 
werd de artiest steevast aangekondigd met 
‘heute abund bei ons zum gast...!’ In december 
1978 was de zaal het podium voor een van 
de invloedrijkste muzikanten uit de vorige 
eeuw, de legendarische Muddy Waters. Met 
een supercoole band bestaande uit de even 
legendarische pianist Pinetop Perins, drummer 
Willie Big Eyes Smith, bassist Calvin Jones (die 
met zo’n beetje iedere legende uit de blues 
speelde), de twee gitaristen Luther Johnson en 
Bob Margolin en harmonicaspeler Jerry Portnoy. 
Maar blikvanger van de show is natuurlijk Muddy 
zelf die met regelmaat zijn Telecaster pakt voor 
een bijtende slidesolo. De band brengt naast 
bekende songs ook minder bekend materiaal 
en is in absolute topvorm. Het tweede deel van 

deze uitgave is een registratie van de Muddy 
Waters Tribute Band op Open Air Festival 
Loreley in 1996. Deze tribute band bestaat voor 
het grootste gedeelte uit dezelfde muzikanten 
als het 1978 concert en zij verdelen hier de 
vocalen. Maar er is ook een opvallende gast: The 
Band drummer/zanger Levon Helm zingt Gone To 
Main Street naar grote hoogten. (Bert Dijkman)

www.mig-music.de www.muddywatersof� cial.comwww.suburban.nl

MUDDY WATERS
Live at Rockpalast 

At Westfalenhalle Dortmund on December 10, 1978, for the Rockpalast recor-
ding Muddy Waters still was at the height of his creative power, his mighty 
vocals and his splendid charisma on stage fascinated the audience. Muddy’s 
guitar playing on the Fender Telecaster especially comes into full e� ect with 
his typical slow blues solos - and seldom had Muddy such a hot sound as in this 
TV recording of the WDR. The song selection of the evening consisted of several 
of his biggest hits, but also titles less performed.  Double Vinyl & 2DVD + 2CD

MATTHEWS SOUTHERN COMFORT is back again! 
In a new and younger line-up, the album of 
the singer/songwriters is at the cutting edge 
– it sounds fresh, absolutely modern and 
innovative.  „Like A Radio“ contains 15 tracks 
and sounds like a touching statement for 
an unstoppable restart of MSC, somewhere 
between traditional British folk-rock and 
Americana. CD Digipack

British pioneer of folk rock and founding member 
of Fairport Convention Richard Thompson and 
band 1984 in Cannes/France. A true must have 
for every vinyl collector and friend of Richard 
Thompson.  Double Vinyl  &  2DVD + 3CD

VANILLA FUDGE celebrated their 50th anniversary 
in style – with another musical rock monument: 
the album „Live At Sweden Rock 2016“. Heavy 
psychedelic slightly progressive rock blended 
with classic citations and elements. CD + DVD 

MATTHEWS SOUTHERN COMFORT
Like a Radio

RICHARD THOMPSON BAND
Live at Rockpalast

VANILLA FUDGE
Live at Sweden Rock 2016

MIG-Mania_155x113nobleed_CMYK.indd   1 17.01.2018   15:34:43

BOEKEN

Lijfliedjes 
Deze box (gelimiteerde 
uitgave) bestaat uit een 
kartonnen box met daarin 
het Lijfliedjes fotoboek 
en een vinylplaat met 
de authentieke audio 
van negen Lijfliedjes. 

Een heus collectors item!  Het project Lijfliedjes 
is een samenwerking tussen fotograaf Fjodor C. 
Buis en vormgever Marieke Eelman (voormalig 
zangeres Nilsson). Het idee ontstond naar aanleiding 
van een gezamenlijke liefde voor liedjes en de 
nieuwsgierigheid naar de oorsprong daarvan. Erik 
van den Berg (hoofdredacteur OOR) schoof aan bij 
eerste brainstormsessies en kwam naast een aantal 
interviews met de toepasselijke naam Lijfliedjes op de 
proppen. Het verhaal achter de dierbaarste composities 
van zangeressen. Op de lp staan negen authentieke 
audiotracks van lijfversies van lijfliedjes. Opgenomen 
met één microfoon, in huiskamers, oude fabrieken, 
een gevangenis en op het strand. Geen ruimte voor 
vergissingen: alle opnames in één take, met naast het 
lijfliedje ook alle omgevingsgeluiden erbij. Met Anneke 
Van Giersbergen, Roosbeef, Ricky Koole, Eefje de Visser, 
Wende Snijders en vele anderen. (Red)

Volgens Willem - Yael 
Vinckx
In Volgens Willem vertelt 
Yaël Vinckx over de 
opkomst van een van 
Nederlands bekendste 
poppromoters: Willem 
Venema. Hij begint met 
een optreden van Herman 
Brood bij een Nijmeegse 
studentenvereniging, 
voor een paar tientjes. 
Als hij daarna de Talking 

Heads naar datzelfde Nijmegen haalt, dichten de 
mensen hem een voorspellend vermogen toe. Als 
hij Pinkpop uit de modder trekt, heet hij de ‘redder 
van Limburg’. Niet lang daarna kronen ze hem tot 
‘keizer van het clubcircuit’ en spreken ze jaloers 
van ‘zijn koninkrijk’. En dan zit hij thuis, omdat hij 
niet meer te handhaven is. Volgens Willem gaat 
over popsterren en hoe ze zich áchter de schermen 
gedragen. Over hoe een hobby een business wordt 
en een business een industrie. In die industrie doen 
de aandeelhouders hun intrede, en met hen komen 
de managers en de juristen. Gezamenlijk verdrijven 
ze Willem, poppromotor van het eerste uur. (Red)

KLASSIEK

BACH – GOLDBERG VARIATIONS, 
BWV988 
The Ji (piano) 
Warner Classics – 90295 71937 

[3772964] 
De Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach 
is een muziekwerk dat bestaat uit een aria gevolgd 
door dertig ‘veranderingen’ zoals vermeld op het 
titelblad van de originele uitgave. De aria wordt 
herhaald nadat alle veranderingen of zoals u wilt 
variaties zijn gespeeld. Veelal gespeeld op piano maar 
oorspronkelijk geschreven voor klavecimbel met twee 
manualen. De musicus Johann Gottlieb Goldberg 
en begaafd leerling van Bach wordt gezien als de 
eerste vertolker van deze cyclus. Dit meesterwerk zou 
daarom voortaan zijn naam dragen. De Koreaanse 
pianist, eenvoudigweg genaamd Ji, heeft altijd al een 
bijzondere fascinatie gehad voor Bach en zijn muziek. 
De uitgave van dit sublieme en vaak reflecterend werk 

is dan ook een logisch vervolg. Dat Ji veel technische 
bagage in huis heeft, is wel duidelijk na het horen van 
deze zeer boeiende opname! (Jan Jasper)

BRAHMS – CELLO SONATAS & 
HUNGARIAN DANCES 
Alexandre Tharaud (piano) & Jean-
Guihen Queyras (cello) 

Warner Classics – 90295 72393 [3781987] 
Het blijft opmerkelijk dat er ruim twintig jaar tussen 
beide cellosonates zit, de eerste werd in 1862 
voltooid en de tweede in 1886, waarbij overigens 
het langzame deel uit de tweede cellosonate, 
oorspronkelijk voor de eerste bedoeld was. 
Verrassend genoeg laten Queyras en Tharaud hier 
een lichtere kant van Johannes Brahms horen, zonder 
dat het ten koste gaat van de intensiteit. In de 
zachtere passages wordt er met veel innerlijke rust 
te werk gegaan, wat leidt tot prachtige momenten 

“I got up one Christmas 

morning and we didn't have 

nothing to eat. 

We didn't have an apple, 

we didn't have an orange, 

we didn't have a cake, 

we didn't have nothing.”
 

Muddy Waters
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NU VERKRIJGBAAR 

Liza Ferschtman 
Violin Concerto, Op. 35
Serenade after Plato’s “Symposium”

SACD 

CC 72755
ERICH WOLFGANG KORNGOLD | LEONARD BERNSTEIN
Violin Concerto, Op. 35 | Serenade after Plato’s “Symposium”
Liza Ferschtman
Prague Symphony Orchestra | Het Gelders Orkest
Jiří Malát | Christian Vásquez

Mania Adv 1/2 Liza Ferschtman+.indd   1 11/01/2018   11:21

LUISTER
TRIP

KORNGOLD – VIOLIN CONCERTO EN 
BERNSTEIN – SYMPOSIUM 
Liza Ferschtman (viool) 
Prague Symphony Orchestra, Jiri Malat, Het 
Gelders Orkest, Christian Vasquez 
Challenge Classics – CC 72755 [3791999] 
Over Liza Ferschtmans uitvoering van de 
Serenade after Plato’s Symposium van Leonard 
Bernstein (1918-1990) in Dallas met Jaap van 
Zweden schreef de New York Times: “with 
Dutch violinist Liza Ferschtman bringing 
refined beauty and character to the solo part 
of the Bernstein [Serenade]… the concert was 
nothing short of revelatory”. Deze Serenade 
is gebaseerd op Plato’s Symposium. In deze 
filosofische tekst zetten Griekse wijsgeren 
hun ideeën over de liefde uiteen. Lisa was 
verbijsterd toen zij het werk voor het eerst 
hoorde. De eigenheid, de expressie, de variatie 
in kleuren, de ongelooflijke orkestratie. 
Niet voor niets was de uitvoering in Dallas 
een openbaring. Met dit enthousiasme is 
ook deze live-uitvoering met Het Gelders 
Orkest opgenomen. Het programma opent 
met het vioolconcert van Erich Korngold. 
Dit laatromantische werk is gevuld met 
prachtige filmmelodieën. Het vioolconcert 
van Korngold voert Liza Ferschtman uit met 
Prague Symphony Orchestra onder leiding van 
Jiri Malat. Wederom een prachtig album van 
Liza Ferschtman dat je niet mag missen. (Wil 
Zenhorst)

van verstilling en in de snellere delen wordt er veelal 
lichtvoetig gemusiceerd. Er wordt niet overal vol 
in de snaren en toetsen gegrepen en dat maakt 
dat er op een aantal plekken niet meteen al het 
romantische kruit wordt verschoten. (Frits Broekema)

DEBUSSY – PRELUDES BOOK 1/
SUITE BERG 
Vanessa Benelli Mosell (piano) 
Decca – 481 6552 [3788236] 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Claude 
Debussy overleed. Debussy heeft een eigen 
impressionistische stijl ontwikkeld en daarmee de 
klassieke muziek vernieuwd. In het boekje van dit 
album staat een interessant artikel over het werk 
van de Franse componist. Vanessa Benelli Mosell 
speelt het eerste boek van de Préludes die door 
Debussy in 1909 en 1910 werden gecomponeerd. 
Elk werk is voorzien van een titel dat aan het einde 
van de partituur wordt vermeld. Vanessa Benelli 
Mosell weet door haar intense benadering de juiste 
sfeer te treffen. Het album wordt besloten met de 
Suite Bergemasque uit 1890. Onderdeel van dit 
werk is het beroemde Clair de lune. Ook boeiend 
is het afsluitende Passepied waarbij Debussy zich 
heeft laten inspireren door gamelanmuziek. (Wil 
Zenhorst)

HEGGIE – GREAT SCOTT 
Joyce DiDonato, Ailyn Pérez, 
Frederica von Stade, Orchestra 
and Chorus of The Dallas Opera, 

Patrick Summers Erato – 90295 94078 
(2cd) [3769796] 
Na het succes van Dead man walking heeft Jake 
Heggie op verzoek van Dallas Opera met librettist 
Terrence McNally een Amerikaanse komische opera 
geschreven waarbij Joyce Didonato bij voorbaat 
al de hoofdrol zou krijgen. De dubbel-cd is een 
live-opname van de wereldpremière, waarbij het 
publiek veelvuldig met gelach reageert op de 
gebeurtenissen op het toneel. Uit de verhaallijn is 
wel iets op te maken waarom, maar een dvd-uitgave 
was een betere keuze geweest. Heggie gebruikt 
naast typisch Amerikaanse Broadway-melodielijnen 
klankkleuren die herinneren aan Donizetti, Rossini 
en Richard Strauss. Naast een voortreffelijke Joyce 
Didonato schitteren vooral Aylin Perez en Frederica 
von Stade in deze opera over het leven van een 
wereldberoemde sopraan op de top van haar roem 
met het dilemma van de keuze voor carrière – 
terwijl een nieuwe generatie zich aandient – of een 
gezinsleven. (Peter Simmers)

MOZART – PIANO CONCERTOS 
NOS. 25 & 27 
Piotr Anderszewski (piano) 
Chamber Orchestra of Europe 

Warner Classics – 90295 72422 [3772971] 
Piotr Anderszewski brengt Mozarts pianoconcerten 
25 en 27 uit na eerder al nummers 21 en 24 op 
cd te hebben gezet. Zijn spel is speels en vol 
intensiteit. Hij ziet de concerten als kamermuziek, 
vandaar wellicht de keuze voor het Chamber 
Orchestra of Europe. Hun klank staat af en toe 
enigszins in contrast met de mooie ronde klank 
van de piano. Anderszewski is dirigent en pianist 
tegelijk, net als Barenboim en Ashkenazy in hun 
uitvoeringen, en ziet piano en instrumenten van 
het orkest in voortdurende dialoog. Het zijn 
als het ware kleine opera’s. Wellicht denkt hij 
hierbij ook aan het verblijf van Mozart in Praag 
waar dit werk zijn première beleefde en Mozart 
ook zijn Praagse symfonie schreef. Hoewel het 
pianoconcert nummer 27 in majeur is geschreven 
voelt Anderszewski een onderliggende droefheid. 
Misschien voorvoelde Mozart zijn einde en dat 
dit zijn laatste pianoconcert zou worden? (Peter 
Simmers)

SCHUBERT – 
WINTERREISE D911 
Mark Padmore (tenor), 
Kristian Bezuidenhout 
(fortepiano) 
Harmonia Mundi – 
HMM902264 [3768316] 
In de lente van 1827 
droeg Franz Schubert 

de eerste twaalf liederen van Winterreise aan 
zijn vrienden voor. Zij waren verbluft over 
deze donkergetinte liederen die Schubert mit 
bewegter Stimme voordroeg. Schubert vond 
deze liederen het mooiste wat hij tot dan had 
geschreven. Schubert dacht dat Wilhelm Müller 
twaalf gedichten schreef. Tot zijn verbazing 
kwam hij bij een vriend een boek met alle 24 
gedichten tegen. Uiteraard heeft Schubert ook 
deze twaalf gedichten in een tweede cyclus van 
noten voorzien. Door zijn voortijdig overlijden 
heeft Schubert helaas nooit de eerste uitgave 
van Winterreise gezien. Winterreise wordt 
gezien als één van de hoogtepunten van de 
Romantiek. Talloze vermaarde tenoren hebben 
deze liederen al opgenomen. Afgelopen voorjaar 
namen Mark Padmore en Kristian Bezuidenhout 
deze liederencyclus in de Doopsgezinde kerk van 
Haarlem op. Bezuidenhout begeleid Padmore op 
een fortepiano Graf uit de Edwin Breuk collectie. 
(Wil Zenhorst)
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Gomorra Seizoen 3 
De dood van Godfather Don 
Pietro laat een leegte na in 
de onderwereld van Napels. 
Zoon Genny tracht de controle 
te nemen en maakt van de 
gelegenheid gebruik om oude 
scores recht te zetten. Ciro 
besluit alles achter te laten, 
reist naar Bulgarije en gaat aan 

het werk voor de grote drugsdealer Valentin. Maar 
wanneer Ciro terug moet naar Napels, vormt hij 
een nieuw krachtig partnerschap met de jonge en 
ambitieuze Enzo; een licht dat ooit was uitgedoofd 
in Ciro’s ogen verschijnt weer.

MODUS SEIZOEN 2 
Tijdens een 
staatsbezoek aan 
Stockholm verdwijnt 
Helen Tyler, de 
eerste vrouwelijke 
president van de 
Verenigde Staten, 
op mysterieuze 
wijze. De politie 
probeert haar 
met alle middelen 
op te sporen. 

Ondertussen voeren het panische Amerika en 
Zweden een machtsstrijd omdat het lot van ’s 
werelds machtigste vrouw een internationale 
shock veroorzaakt. Inger Johanne en Ingvar 
ontdekken tijdens het onderzoek al snel dat ze 
daardoor niemand kunnen vertrouwen.

TV SERIES FILMS
NORSKOV SEIZOEN 2 
Wanneer 
ondernemer Casper 
‘Bondy’ Bondesen 
veroordeeld wordt 
tot veertien jaar 
gevangenisstraf 
voor drugshandel 
wordt zijn Servische 
vrouw hoofd van zijn 
bouwonderneming. 
De gevangenisstraf 
zorgt voor 

verbrokkeling van het netwerk van Norskov. 
Er ontstaat strijd tussen twee families gevoed 
door jaloezie, onbegrip en boosheid. Detective 
Tom probeert als enige de vrouw van Bondy te 
steunen in de strijd en realiseert zich te laat dat 
hij verliefd op haar is geworden.

Ride Upon The Storm 
Ride upon the storm is een 
eigentijdse dramaserie over 
geloof, zowel in de traditionele, 
religieuze betekenis als breder 
over de overtuigingen die ons 
dagelijks leiden. Centraal staan 
de dominee Johannes, zijn 
vrouw Elisabeth en hun zonen 
August en Christian. Johannes 

is als een God voor hen. De vader die geeft en 
neemt, liefheeft en straft. Zijn voorkeur voor August 
en zijn teleurstelling in Christian dwingt beiden tot 
wanhopige keuzes om zijn liefde te winnen of zich 
van hem te bevrijden.

A GENTLE CREATURE 
Regie: Sergei Loznitsa 
Cast: Vasilina Makovtseva,  
Liya Akhedzhakova,  Boris 
Kamorzin,  Valeriu Andriutã 
Een vrouw woont alleen aan 
de rand van een Russisch 
dorp. Haar man zit in de 
gevangenis. Op een dag krijgt 
ze een pakketje retour dat aan 

hem gericht was. Ze besluit naar de afgelegen 
gevangenis te reizen voor een verklaring. Zo begint 
het verhaal van de strijd tegen een onneembare 
vesting, waar sociaal onrecht aan de orde van 
de dag is. De medewerkers van de gevangenis 
zijn corrupt en de ogenschijnlijk behulpzame 
dorpsbewoners blijken al even onbetrouwbaar. 
Toch zet de vrouw alles op alles om haar man te 
kunnen spreken. A Gentle Creature is de derde 
speelfilm van Sergei Loznitsa (Austerlitz, My Joy) en 
werd in Nederland gecoproduceerd. Het virtuoze 
drama is geïnspireerd door Fjodor Dostojevski’s 
gelijknamige verhaal. De film werd dit jaar in 
Cannes genomineerd voor een Gouden Palm.

AMERICAN MADE 
Regie: Doug Liman 
Cast: Tom Cruise, Sarah 
Wright, E. Roger Mitchell, 
Lola Kirke, Jesse Plemons, 
Domhnall Gleeson 
Tom Cruise en Doug Liman 
(regisseur van Edge of 
Tomorrow) vertellen samen 
het adembenemende en 

spectaculaire verhaal van de piloot Barry Seal (Tom 
Cruise) die in de jaren tachtig voor de CIA aan de 
slag gaat maar tegelijkertijd een dubbelleven leidt 
als drugskoerier voor Pablo Escobar. American 
Made is gebaseerd op de bizarre en waargebeurde 
belevenissen van deze piloot; een ritselaar die 
onverwachts door de CIA gerekruteerd wordt 
om één van de grootste geheime operaties in de 
Amerikaanse geschiedenis uit te voeren.

AQUARIUS 
Regie: Kleber 
Mendonça Filho 
Cast: Sonia Braga, 
Maeve Jinkings, 
Irandhir Santos, 
Humberto Carrão, 
Barbara Colen 
De 65-jarige weduwe 
Clara woont al heel 
lang in een prachtig 
appartement aan het 
strand van Recife. Hier 

heeft ze veel meegemaakt: ze heeft er met haar 
inmiddels overleden man gewoond, ze heeft er 
haar kinderen opgevoed, ze heeft er borstkanker 
gekregen en overwonnen, nog elke ochtend gaat 
ze zwemmen in de zee – ze wil er nooit meer weg. 
Dan wordt ze benaderd door een vastgoedbedrijf 
dat haar appartement wil kopen, alle buren hebben 
hun huis al verkocht. Clara slaat het bod af, maar het 
bedrijf heeft echt zijn zinnen op het huis gezet en 
schroomt niet allerlei vuile trucs te gebruiken. Clara 
laat zich echter niet intimideren. De Braziliaanse 
regisseur Kleber Mendonça Filho toont niet alleen 
misstanden in de Braziliaanse samenleving, maar 
schildert vooral een prachtig portret van een even 
kwetsbare als sterke vrouw, die een confrontatie 
aangaat die zowel mysterieus, beangstigend als 
zenuwslopend is. Ster-actrice Sonia Braga (Kiss 
of the Spiderwoman) zet op onnavolgbare wijze 
de even kwetsbare als sterke Clara neer, in deze 
tweede speelfilm van Kleber Mendonça Filho.

BEGUILED 
Regie: Sofia Coppola 
Cast: Kirsten Dunst, Nicole 
Kidman, Elle Fanning, Colin 
Farrell 
Sofia Coppola (Marie Antoinette) 
komt met een sfeervolle thriller. 
Het verhaal speelt zich af tijdens 
de Amerikaanse Burgeroorlog 
in 1864 in een meisjesinternaat 

in het Zuiden. De vrouwen leven afgeschermd van 
de buitenwereld, tot de dag waarop een gewonde 
soldaat (Colin Farrell) wordt aangetroffen, die 
vervolgens wordt binnengelaten om verpleegd te 
worden door Miss Martha (Nicole Kidman). Er ontstaat 
een seksueel geladen sfeer en door onderlinge 
dreigende rivaliteit tussen de vrouwen neemt het 
verhaal een onverwachte wending.

"We were always around my dad, so he wasn't absentee at 
all. I don't think it was normal, but it was exciting. You always 

had lots of creative people around, and my parents took us 
everywhere."

Sofia Coppola
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HAPPY END 
Regie: Michael Haneke 
Cast: Isabelle Huppert, Jean-
Louis Trintignant, Mathieu 
Kassovitz, Fantine Harduin, Franz 
Rogowski, Laura Verlinden, Toby 
Jones  
Anne Laurent staat aan het hoofd 
van een groot bouwbedrijf, dat ze 
overneemt van haar dementerende 

vader. De rijke familie Laurent woont in een groot 
landhuis in Calais. De generatiekloof en onderlinge 
spanningen zetten de familiebanden op scherp.

IT: CHAPTER ONE 
Regie: Andrés Muschietti 
Cast: Bill Skarsgård, Jaeden 
Lieberher, Javier Botet, Nicholas 
Hamilton 
It, de horrorthriller van New Line 
Cinema en regisseur Andrés 
Muschietti (Mama), is gebaseerd 
op de gelijknamige bestseller van 
Stephen King en een remake 27 

jaar (!) later na de originele film uit 1990. Al tientallen 
jaren jaagt dit verhaal de lezers de stuipen op het lijf. 

Het vervolg op Chapter One is op dit moment in de 
maak en wordt in 2019 in de bioscoop verwacht. Als 
in het stadje Derry, in de Amerikaanse staat Maine, 
mensen op mysterieuze wijze verdwijnen, krijgt een 
groepje jonge kinderen te maken met hun grootste 
angst. Ze komen oog in oog te staan met de clown 
Pennywise, die al eeuwenlang dood en verderf 
zaait.

KEDI 
Honderdduizenden 
Turkse katten 
bewegen zich vrij 
door de straten 
van Istanboel. Al 
duizenden jaren 
wandelen ze in en 
uit de levens van 
mensen. Zo zijn 
ze een essentieel 
onderdeel geworden 
van de diverse 

gemeenschappen die de stad zo kleurrijk 
maken. De katten van Istanboel zijn niemands 
eigendom. Ze leven tussen twee werelden, 
zijn wild noch tam, en brengen vreugde en 
een doel bij die mensen die ze zelf uitkiezen 
om hen te adopteren. In Istanboel zijn katten 
spiegels voor de inwoners; ze laten hen op 
een unieke manier reflecteren op hun leven.

LE FIDELE 
Regie: Michaël R. Roskam 
Cast: Michaël R. Roskam 
Het is liefde op het eerste 
gezicht tussen de raadselachtige 
Gino ‘Gigi’ Vanoirbeek (Matthias 
Schoenaerts) en de beloftevolle 
racepilote Bénédicte ‘Bibi’ 
Delhany (Adèle Exarchopoulos). 
Passionele, onvoorwaardelijke 

liefde. Maar Gigi draagt een geheim met zich mee. 
Het soort geheim dat levensbedreigend kan zijn, 
voor hen beiden en voor iedereen rond hen. Tegen 
noodlot, rede en eigen zwaktes in zullen Gigi en 
Bibi moeten vechten om hun liefde te redden. Maar 
hoe lang kan je vechten voor iets dat misschien al 
lang verloren is...?

MAUDIE 
Regie: Aisling Walsh 
Cast: Sally Hawkins,  
Ethan Hawke 
Maud is een tengere 
vrouw met een sterke 
wil. Ondanks haar 
fysieke mankementen 
verlangt ze ernaar 
onafhankelijk te zijn, 
zich los te maken van 
haar bezorgde familie 
en te schilderen. Met 
dit doel neemt ze 

een baan als huishoudster bij visboer Everett 
Lewis. Hij is een stugge, afstandelijke man die 
gewend is om alleen te wonen in zijn afgelegen 
huisje in Nova Scotia. Toch lukt het Maud om zijn 
vertrouwen te winnen met haar optimisme en 
levenslust. Wat begint als een moeizame relatie 
groeit uiteindelijk uit tot een bijzonder huwelijk. 
Sally Hawkins (Blue Jasmine) en Ethan Hawke 
(Boyhood) schitteren in dit ontroerende drama 
van regisseur Aisling Walsh. De film volgt het 
indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis 
en haar verrassende ontwikkeling tot bekende 
volksschilder.

MOTHER! 
Regie: Darren 
Aronofsky 
Cast: Jennifer 
Lawrence, Javier 
Bardem, Michelle 
Pfeifer, Domhnall 
Gleeson 
De relatie van een stel 
wordt op de proef 
gesteld wanneer een 
ongenode gast bij 
hun huis verschijnt. 

In Mother!, de meeslepende psychologische 
thriller over liefde, toewijding en opoffering 
van filmmaker Darren Aronofsky (Black Swan, 
Requiem for a Dream), spelen Jennifer Lawrence, 
Javier Bardem, Ed Harris en Michelle Pfeiffer de 
hoofdrollen.

UNA MUJER 
FANTASTICA 
Regie: Sebastián 
Lelio 
Cast: Daniela Vega, 
Francisco Reyes, 
Aline Küppenheim, 
Luis Gnecco, Nicolás 
Saavedra, Amparo 
Noguera  
De transseksuele 
Marina en haar twintig 
jaar oudere vriend 
Orlando zijn verliefd, 

gelukkig en bezig een gezamenlijke toekomst op 
te bouwen. Maar wanneer hij plotseling komt te 
overlijden is het leven zoals Marina dat kende 
plotseling voorbij. Tijd om te rouwen wordt haar 
niet gegund. Zowel de doctoren als zijn familie 
zijn argwanend over haar exacte rol bij zijn dood. 
Terwijl er een onderzoek wordt gestart, sluit zijn 
familie die de relatie nooit heeft geaccepteerd 
haar volledig buiten. Ze is niet welkom op de 
begrafenis en wordt zijn appartement uitgezet. 
Marina laat zich echter niet zomaar buitenspel 
zetten en vecht voor haar recht om zichzelf te 
kunnen zijn.

WIND RIVER 
Regie: Taylor 
Sheridan 
Cast: Kelsey Asbille, 
Jeremy Renner, Julia 
Jones, Elizabeth Olson 
Een wildjager 
(Jeremy Renner) helpt 
beginnend FBI-agente 
(Elisabeth Olson) bij 
het oplossen van een 
mysterieuze moord 
in het wettenloze 

indianenreservaat Wind River en wordt hierdoor 
geconfronteerd met zijn eigen verleden. Wind 
River is het regiedebuut van Taylor Sheridan, 
schrijver van de veelgeprezen films Sicario en 
Hell or High Water.
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Concerto
04-02 Kristian Del Cantero 16:00
04-02 Stan Vreeken 16:00
09-02 Mimile 17:00
11-02 Floris Kappeyne Trio 16:00
16-02 Stephanie Struijk 17:00
17-02 Awkward I 16:00
24-02 Claw Boys Claw 16:00
25-02 Luna Zegers 16:00
02-03 Marlene Bakker 17:00
11-03 Naïve Set 16:00

Plato Zwolle
17-02 Stephanie Struijk 16:30
28-04 Joshua Baumgarten 16.30

Plato Leiden
23-02 Stephanie Struijk 16:30
15-04 Joshua Baumgarten 16.30

Plato Deventer
17-02 Joshua Baumgarten 14.30
24-02 Stephanie Struijk 14:00

Plato Apeldoorn (Mansion 24)
24-02 Stephanie Struijk 17:00
17-02 Joshua Baumgarten 16.30

Plato Groningen
03-03 Joshua Baumgarten 16.00
03-03 Stephanie Struijk 16:30

North End Haarlem
10-02 Tim Knol

Live in de winkels

Binnenkort Binnen
16 februari
Afterpartees - Life Is Easy
Birth Of Joy - Hyper Focus
Brahms - Me And My Damn Dreams
Car Seat Headrest - Twin Fantasy
Fleddy Melculy - De Kerk Van Melculy
Polica And Stargaze - Music For The Long 
Emergency
Wild Beast - Last Night All My Dreams 
Came True
Marlon Williams - Make Way For Love

23 Februari
Claw Boys Claw - It’s Not Me, The Horse 
Is Not Me - Part 1
Doors - Live At The Isle Of Wight 1970
Fever Ray - Plunge
Femi Kuti - One People One World
Phillips, Grant Lee - Widdershins

2 Maart
Breeders - All Nerve
Daniel Lohues - Vlier
Moby - Everything Was Beautiful And 
Nothing Hurt 
Orgel Vreten - De Man En Zijn Machine
Pestilence - Hadeon
Tusky - Rated Gnar
Jonathan Wilson - Rare Birds

9 Maart
David Byrne -  American Utopia
Editors - Violence
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky
Nightwish - Decades
Nathaniel Rateliff - Tearing At The Seams

GRAND
CRU

GLEN HANSARD
Between Two Shores

RHYE
Blood

NO
RISK
DISC

LUISTER
TRIPS

TYLER CHILDERS
Purgaroty

NILS FRAHM
All Melody

MARY GAUTHIER
Rifles & Rosary Beads 

CALEXICO
The Thread That Keeps Us

GOGO PENGUIN
A Humdrum Star

JAMES HUNTER SIX
Whatever It Takes

KHRUANGBIN
Con Todo El Mundo

ROSEMARY & GARLIC
Rosemary & Garlic

STEPHANIE STRUIJK
Daar

SYML
The Hurt EP’s

BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELS
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EINDELIJK WEER VERKRIJGBAAR! 2CD INCLUSIEF 
BOEKWERK MET DE TEKSTEN. Jeroen Willems speelde met 
Theatergroep Oostpool zo’n tachtig voorstellingen over Brel, 
De Zoete Oorlog. Hij zong een aantal door Ernst van Altena in het 
Nederlands vertaalde nummers die nu weer opnieuw zijn uitgebracht.

Binnenkort ook op vinyl
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