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proudly presents
ghost
Onder nieuw leiderschap brengt
Ghost ‘Prequelle’ uit. Het vierde
studio album van de zeskoppige
rockband rond nieuwe frontman
Cardinal Copia komt uit als
deluxe CD en LP met 2 extra
bonus tracks plus als speciaal
gekleurd indie retail vinyl.

BFMV

nine inch nails

De succesvolste metal act
uit de UK sinds Iron Maiden,
komt met hun zesde studioalbum ‘Gravity’. Het nieuwe
album is de opvolger van het
succelvolle album ‘Venom’ uit
2015. Bullet For My Valentine
zal in juni live te zien zijn in de
Melkweg en op Graspop.

De Amerikaanse industriële
rockband Nine Inch Nails is
terug met een nieuw album
getiteld ‘Bad Witch’.
‘Bad Witch’ is het laatste deel
in een trilogie en de opvolger,
van de EP ‘Add Violence’,
die in 2017 uitkwam.

albin lee meldau

Albin Lee Meldau is een
Zweedse singer-songwriter.
Deze ‘must-see artist’ op SXSW
2018 haalt zijn inspiratie uit de
rhythm & blues. Voor fans van
artiesten als Van Morrison,
James Blake, Sam Smith en
Hozier. #musthear

xxxtentacion

De 20-jarige Amerikaanse
rapper XXXTENTACION bracht
in maart zijn nieuwe album ‘?’
uit, inclusief hitsingle ‘SAD!’
Zijn mix van rap, R&B, punk en
hiphop leverde hem in korte tijd
meer dan een miljard streams
op en fans als Erykah Badu en
Lil Uzi Vert. #viral
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calypso rose

Calypso Rose, de Calypso
muzikant en songwriter uit
Trinidad en Tobago, komt met
een nieuw album ‘So Calypso’.
Op het album eert de Tobago
diva haar muzikale
inspiratiebronnen met covers
van o.a. Nat King Cole, Aretha
Franklin en Angelique Kidjo.

(Warner)
LP Ltd blauw vinyl, CD+DVD
‘He’, zegt mijn vriendin, ‘waar ken ik dit van? Hele
bekende tonen…’, als ik Haevns nieuwe album Eyes
Closed draai. Songwriter Marijn van der Meer en
filmmuziekcomponist Jorrit Kleijnen hebben een
bijzonder talent ontwikkeld om originele sferische
muziek te maken die een snaar raakt, die je gelijk
je oren doen spitsen. Iets wat ook al blijkt uit de
enorme hoeveelheden streams van hun nummers
op het wereldwijde net. Voor de aftiteling van de
film Strike A Pose (over hoe Madonna met haar
mannelijke dansers omging) werd gebruik gemaakt
van de song Fortitude die tevens op dit album te
vinden is. Een prachtig sferische song zwevend
tussen mineur- en majeurklanken met een prachtig
aan Chris Martin/Coldplay refererende stem. Eyes

Closed is een veertien nummers tellend album
vol met dit soort sferische muziek én teksten.
Haevn hecht uitermate grote waarde aan de
combinatie van deze twee, alsmede aan een hoge
productionele kwaliteit. Zij willen dat hun muziek
beklijft, blijft hangen, die snaar raakt, iedere keer
weer. Dat lukt ze wonderwel. Dit album komt als
reguliere cd en als limited versie op de markt met
naast de cd een dvd met alle clips van het album.
Ogen Dicht en laat je meevoeren… (Paul Maas)

HET LIMITED BLAUWE VINYL IS ALLEEN TE
KOOP IN DE POPSPECIAALZAKEN.

3

MANIA

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

MANIA 348
3. No Risk Disc :
Haevn - Eyes Closed
Songwriter Marijn
van der Meer en
filmmuziekcomponist
Jorrit Kleijnen hebben
een bijzonder talent
ontwikkeld om originele
sferische muziek te maken
die een snaar raakt, die je
gelijk je oren doen spitsen.
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76. Special rondom
de reissue van de
legendarische debuutplaat
van deze band. In veel
formaten en voorzien van
veel onbekend werk. Wij
doken er diep in.

BESTE
MANIALEZER,
Voor je ligt de zomereditie van
de Mania. Eind juni komt er een
uitgebreide reissue uit van het
legendarische debuut van Guns
‘n’ Roses en daar hebben we een
fraaie special over gemaakt. Draai
het blad om voor een alternatieve
GNR cover – vijf verschillende,
voor ieder bandlid een eigen
cover! Veel nieuwe muziek in
deze Mania: de No Risk Disc van
Haevn, de Grand Cru van Ben
Howard en nieuwe platen van o.a.
Father John Misty, Florence & The
Machine, Ray Lamontagne, Snow
Patrol, Ryley Walker en Kamasi
Washington. Veel leesplezier!
Bert Dijkman

INHOUDSOPGAVE
18. FATHER JOHN MISTY

20. FLORENCE & THE MACHINE
25. RAY LAMONTAGNE
34. SNOW PATROL

37. KAMASI WASHINGTON
38. RYLEY WALKER
49. REISSUES
55. BOEKEN

57. KLASSIEK

60. TV SERIES & FILMS

64. LIVE IN DE WINKELS

64. BINNENKORT BINNEN
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6. Grand Cru:
Ben Howard - Noonday Dream

8. Courtney Barnett

Met het hart op de tong zingt
Barnett met een nuchtere en
onderzoekende insteek haar
bevindingen en zelfreflecties
zonder ze in poespas te verhullen.
Het werd voor haar doen een
bondig album zonder al te lange
liedjes.

27. Janne Schra

OK staat bol met fijnbesnaarde
liedjes. Ze creëren enerzijds een
warm gevoel, waarbij je stante pede
zin krijgt om je koffers te pakken en
naar, zoals Janne bezingt, Parijs of
New Orleans te verkassen. OK is soms
traag, dan weer uptempo. Soms pop,
dan weer jazzy. Maar bovenal van zeer
hoge kwaliteit.

45. Vinyl Mania

Noonday Dream is een sfeervol geheel dat niet snel verveelt
en bovendien laat zien dat Howards ‘oude’ geluid prima
samengaat met moderne en experimentele muziek.
4
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Op zijn debuut, Dead Man's Suit, uit 2009 alweer,
gebruikte hij die stem vooral om lekker in het
gehoor liggende folky rockliedjes te zingen, maar op
zijn vorige albums (Sweet Defeat uit 2011 en Deep
River uit 2014) voegde hij ook vleugjes soul toe
aan zijn sound. Die lijn trekt hij verder door op Blue
Flame, waardoor hij nu meer klinkt een blue-eyed
soulzanger. Naast zijn fijne stem is er ook hoofdrol
weggelegd voor blazers en een stuwend orgeltje,
die zorgen voor een warm en heerlijk relaxt geluid.
Jon Allen doet weinig wat al niet eerder is gedaan,
maar hij doet het nu wel heel erg goed. Blue Flame
telt elf sterke liedjes en is zijn meest evenwichtige
album tot nu toe. Het zou terecht zijn als hij met
deze plaat eindelijk doorbreekt naar een groot
publiek. (Marco van Ravenhorst)

IDRIS ACKAMOOR & THE
PYRAMIDS
An Angel Fell JAZZ
2LP, CD

BEN HOWARD
Noonday Dream

(Universal)
2LP ltd clear vinyl, CD
Het debuutalbum Every Kingdom betekende in 2011 de grote doorbraak voor Ben Howard.
Met hitsingles als Only Love en Keep Your Head Up was het album een groot succes en werden
alleen al in Groot-Brittannië meer dan een half miljoen stuks verkocht. Met de opvolger I Forget
Where We Were, een kwetsbaar album met een donker en zwaarmoedig geluid, lukte het de
Britse singer-songwriter niet om het eerdere succes te evenaren. Maar we zijn inmiddels vier jaar
verder en zijn nu bij Howards derde studioalbum beland: Noonday Dream. Wat gelijk opvalt, is
dat Howard niet in herhaling valt en ons met deze plaat iets compleet nieuws voorschotelt. Waar
sommige nummers doen denken aan zijn eerdere werk (Nica Libres At Dusk, Towing The Line)
wordt Noonday Dream voor een groot deel gedomineerd door een bijzondere combinatie
van Howards kenmerkende zang en gitaarspel met elektronische en sferische
soundscapes, wat als geheel een nieuw geluid oplevert. Een voorproefje hiervan
was al te horen in A Boat To An Island On The Wall, de eerste single die van
Noonday Dream is verschenen. Ook op nummers als What The Moon Does,
There’s Your Man en A Boat To An Island Part II hoor je deze gebalanceerde
mix van geluiden voorbijkomen. Andere nummers op het album neigen
zelfs naar volledig elektronische tracks (The Defeat, Murmurations). Met
deze opmerkelijke plaat zet Howard een gedurfde stap vooruit, maar
wel eentje die meer dan geslaagd is te noemen. Noonday Dream is een
sfeervol geheel dat niet snel verveelt en bovendien laat zien dat Howards
‘oude’ geluid prima samengaat met moderne en experimentele muziek.
(Godfried Nevels)

HET LIMITED CLEAR VINYL IS ALLEEN TE KOOP
IN DE MANIA WINKELS!

The Pyramids bestaan al sinds 1972 toen ze elkaar
ontmoetten op het Antioch College, Yellow Springs,
Ohio. Er werden drie platen gemaakt onder invloed van
reizen naar Frankrijk en Afrika en de band was vooral
een spectaculaire live-act. Met een mix van percussieve
space age jazz en theater en dans was een optreden
een compleet event. Kort nadat ze naar San Francisco
verhuisden, ging de band uit elkaar in 1977. In 2012
maakten ze een herstart omdat er onder vinylverzamelaars
nog steeds grote belangstelling voor hun werk was.
Onder leiding van saxofonist Idris Ackamoor maakten
ze twee platen en An Angel Fell is de derde. Het is een
conceptalbum geworden waarin cosmic jazz wordt
gekoppeld aan politieke thema’s als klimaatverandering
en de ondergang van de wereld. Geproduceerd door
Malcolm Catto van The Heliocentrics. (Bert Dijkman)

DAVE ALVIN & JIMMIE DALE
GILMORE
Downey To Lubbock ROOTS
LP, CD
Twee americana legendes bundelden in 2017
hun krachten en gingen samen op tournee. Dave
Alvin en Jimmie Dale Gilmore stonden samen
op het podium, deelden songs en verhalen en
ondersteunden elkaar met gitaren en zang. Dat
beviel zo goed dat de heren hun agenda's bij elkaar
hielden om te zien of er tijd was om deze succesvolle
tournee te vertalen naar een heus album. Dat is
gelukt en we horen op Downey To Lubbock tien
covers en twee eigen tracks. Het duo speelde alles
samen in om zo die live-feel vast te houden en het
aantal overdubs bleef tot een minimum beperkt.
Onder de covers vinden we werk van invloedrijke
artiesten als Woody Guthrie, The Youngbloods,
Lightning Hopkins, Lloyd Price en Brownie & Ruth
McGhee. De combinatie van blues, folk en rock is
americana ten top en Alvins eigen song Billy The Kid
And Geronimo is een schoolvoorbeeld in het genre.
(Bert Dijkman)

GREGORY ACKERMAN
And Friends H

(V2)
CD
De 25-jarige Gregory
Ackerman is op zijn
debuutalbum And Friends
zowel als gitarist, pianist en
zanger te horen, waarbij hij
wordt bijgestaan door enkele van zijn beste vrienden.
Hieronder bevindt zich ook producer Pierre de Reeder
(Rilo Kiley), die de plaat produceerde in de 64Sound
Studio waar onder anderen Lucinda Williams, Ben Harper
en Death Cab For Cutie hem al voorgingen. De roots
van Gregory Ackermans muziek liggen in de wijk Laurel
Canyon, waarvandaan in de jaren zestig en zeventig
bijvoorbeeld Carole King en Crosby, Stills, Nash & Young
opereerden. Dat hoor je dan ook goed terug in het geluid
dat Gregory op zijn debuut laat horen. Dat hij hier en daar
ook nog gitaren heeft gebruikt van meester Neil Young
zelf, is louter een detail. Dat Gregory het liedjes schrijven
op jonge leeftijd al bijna net zo goed beoefent, hoeft nu
gelukkig geen geheim meer te zijn. (Remco Moonen)

AMORPHIS H
Queen Of Time

JON ALLEN H
Blue Flame ROOTS

(Monolog/V2)
CD
De Britse singersongwriter Jon Allen is
gezegend met een stem
die doet denken aan
giganten als Rod Stewart
en Joe Cocker. Rauw, maar met een fluwelen randje.
6

HEAVY

(Nuclear Blast/Warner)
2LP, CD Limited + 2
bonustracks
Het Finse Amorphis
timmert inmiddels een
dikke vijfentwintig jaar
aan de weg en is een van
de meest succesvolle en consistente vaandeldragers
van de Scandinavische deathmetal. De band is
er eigenlijk altijd geweest en heeft zich steeds
trendsettend ontwikkeld. De nieuwe plaat Queen
Of Time is daar een prachtig voorbeeld van, want
de dertiende van het creatieve gezelschap is een
7
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uitbundige, rake plaat – hun meest avontuurlijke
en progressieve tot nu toe – met opvallend veel
traditionele melodieën en gitaarriffs die op een hele
natuurlijke wijze mengen met een saxofoon, een
orkest, een koor en zelfs een keelzanger, die een
geluid maakt dat ongeveer klinkt als een didgeridoo.
Het levert een tiental fantastische, huizenhoog
stuwende nummers op waarin zanger Tomi Joutsen
overtuigend buldert en zingt, de gitaren en
keyboards ouderwets duelleren, de refreinen knallen
als het mooiste siervuurwerk en vaste tekstschrijver
en bandvriend Pekka Kainulainen een stukje Fins
inspreekt in het nummer Daughter Of Hate. Dit is
groot genieten! (Menno Valk)

ARENA H
DOUBLE VISION
SYMFO

(Verglass/Bertus)

COURTNEY BARNETT
Tell Me How You Really Feel

(Marathon/V2)
LP Ltd rood vinyl, CD bookpack, CD
Na haar twee essentiële ep’s ging het snel met de carrière van Courtney Barnett.
Desondanks nam ze onverstoorbaar de tijd voor deze tweede langspeler. Vorig jaar
verscheen nog wel het uitstapje Lotta Sea Lice met Kurt Vile, in wie ze hoorbaar een
gelijkgestemde vond. Met een reeks bekende musici uit de Australische scene was dit
album wel even anders van aanpak dan haar eigen werk, maar op Tell Me How You Really
Feel maakt ze weer gewoon gebruik van haar vaste begeleiders en co-producer Burke
Reid. Het album kent een verrassend donker begin met Hopefulessness als aanloop
en ontluikt hierna met het springerige City Looks Pretty. Wat erna volgt klinkt al even
verraderlijk gemakkelijk in het gehoor, zoals de single Nameless, Faceless. Het is Kim Deal
van de Breeders die hierop achtergrondvocalen zingt en twee liedjes later zelfs met zus
en bandgenote Kelley opnieuw te horen is. Met het hart op de tong zingt Barnett met
een nuchtere en onderzoekende insteek haar bevindingen en zelfreflecties zonder ze in
poespas te verhullen. Een ontwapende eerlijkheid die op zichzelf al prijzenswaardig is. De
bijpassende rafelrandjes zijn zeker niet verdwenen, zoals duidelijk wordt op I'm Not Your
Mother, I'm Not Your Bitch. Wel werd het voor haar doen een bondig album, ditmaal zonder
al te lange liedjes, maar ze laat in onder de veertig minuten weinig meer te wensen over.
Ontspannen sluit ze perfect af met Sunday Roast, dat ook prima had gepast op haar album
met Vile. (Corné Ooijman)

HET GELIMITEERDE RODE VINYL IS ALLEEN TE KOOP IN DE
POPSPECIAALZAKEN!

8

CD
De combinatie
van de klassieke
progrockelementen met
een stevigere rocksound
is iets wat Arena al enkele jaren perfectioneert.
Op Double Vision schreef toetsenist Clive Nolan
vrijwel alle nummers en dat is terug te horen. Hij
weet als geen ander een goed, theatraal verhaal te
schrijven. Vertolkt door de pakkende stem van Paul
Manzi die met zijn indrukwekkende bereik weet
hoe hij een nummer naar een hoger niveau moet
tillen. Toch is het een écht bandalbum geworden.
Bassist Kylan Amos speelt perfect in dienst van de
muziek en Mick drumt technischer en strakker dan
ooit. Maar het geheel wordt echt afgemaakt door
de twee weergaloze gitaristen John Mitchell en
Keith More. Ze weten hoe ze met gevoel moeten
spelen, wanneer te soleren en wanneer zich in te
houden. De band is perfect op elkaar ingespeeld en
levert hun beste album (tot nu toe!) af. (Tim Jansen)

sporen van The Byrds en The Velvet Underground
zijn dan ook hoorbaar aanwezig in single I Am
The Moment en hoogtepunt Are You Electrified.
Tegelijkertijd wordt er genoeg elektronica gebruikt
in de vaak verrassende productie. Buck gaat
lekker tekeer op zijn gitaar, en aangezien Arthur
daar ook niet flauw in is, wordt er regelmatig fijn
tegen elkaar op gesoleerd. Joseph Arthur zingt
alles, en omdat zijn stem door de jaren heen
steeds meer richting een warme kruising tussen
Lou Reed en Bob Dylan gaat, is dat bepaald geen
straf. Bijzonder prettig dat Joseph Arthur af en toe
ergens een gitaar laat liggen. (Jurgen Vreugdenhil)

AT THE GATES H
To Drink From The
Night Itself HEAVY

(Century Media)
LP, CD, 2CD Ltd
Toen At The Gates er
in 1996 de brui aan gaf,
konden de Zweden niet
vermoeden dat hun
laatste plaat Slaughter Of The Soul zou uitgroeien
tot misschien wel de meest iconische melodieuze
deathmetalplaat van het genre. Mede door die
plaat kwamen de mannen in 2007 weer bij elkaar
voor een paar festivaloptredens en dat smaakte
uiteindelijk zo goed dat At The Gates in 2014
muzikaal herintrad met het lekkere At War With
Reality. En nu komt de band met de nieuwe plaat
To Drink From The Night Itself waarop At The
Gates – door het vertrek van oerlid Anders Björler
– alle druk van zich af gooit en zichzelf opnieuw
definieert. En daarvoor danken we de heren op
onze knieën, want die nieuwe plaat is een knaller
van jewelste! Naast alle fantastische en herkenbare
muzikale At The Gates-eigenschappen klonk de
band nog nooit zo organisch, zo donker en zo ultra
heavy. (Menno Valk)

ARTHUR BUCK H
Arthur Buck

(New West/PIAS)
LP, CD
Joseph Arthur speelde op
een festival in Mexico, dat
georganiseerd werd door
ex-R.E.M.-gitarist Peter
Buck en zijn vrouw, vergat
zijn dobro, en kwam deze enige tijd later ophalen.
Ziehier de ontstaansgeschiedenis van het duo
Arthur Buck. Elf nummers waren snel geschreven en
nu kan ook de rest van de wereld ervan genieten.
Beide mannen weten waar ze vandaan komen, maar
sluiten hun oren niet voor nieuwe geluiden. De

BASIA
Butterflies
CD
Met New Day For You (1987) en
Cruising For Bruising (1990) had de Poolse Basia
Trzetrzelewska al twee zwoele zomerhitjes in
onze tipparade waar wij reeds toen al onze nog
ongetrainde oortjes bij spitsten wegens haar
connectie met de allereerste incarnatie van de
aangename jazz, Latin en lounge cocktail genaamd
Matt Bianco, wiens vijfsterren debuutelpee Who
Side Are You On? (1984) diverse, of eigenlijk alleen
maar hits bevat die ons anno 2018 nog steeds
smaken. Basia en Danny White (broer van jazz- en

9
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zielen als Tame Impala en Devendra Banhart stopten.
(Bert Dijkman)

fusiongitarist Peter) vertrokken ondanks dat succes
nog voor Matt Bianco's tweede om samen haar
zeer succesvolle solodebuut te maken (platinum!).
Na een reünie met Danny White en Mark Reilly,
kortom Matt Bianco (Matt's Mood, 2004) en een
wederom succesvolle herstart van haar solocarriere
(It's That Girl Again, 2009) die piekte in Amerika
(Contemporary Jazz) laat Basia nu negen jaar later en geen spat veranderd - haar verrukkelijk vocalen
nog steeds drie octaven bereiken. Vlinders in onze
buik, luister maar eens naar zomerhit in wording
Matteo! (Albert Jonker)

BELLY H
Dove

(Suburban)
LP, CD
Oorspronkelijk was
Belly geen lang leven
beschoren, slechts
een jaar of vijf en twee
albums. Debuut Star uit
1993 werd een klassieker binnen de alternatieve
rock, waarvoor ze twee Grammy-nominaties
verdienden en opvolger King was een uitstekende
bevestiging van hun kunnen. In 1996 was het
alweer afgelopen met de band, maar na ruim
twee decennia komt alsnog een vervolg. Al wist
frontvrouwe Tanya Donelly er nog een respectabele
solocarrière op na te houden, de naam Belly wekt
nieuwsgierigheid op. Met de gebroeders Chris
en Thomas Gorman en Gail Greenwood, die in
1993 bassist Fred Abong verving, is de oude
bezetting weer compleet. En is er nu dus ook een
derde album, dat met de naam Dove de reeks
vier letterige albumtitels in ere houdt. Het nieuwe
album heeft een tikkeltje meer opgefrist geluid,
maar met de gehoopte gitaarlijnen en invallen
die hun songs ooit kenmerkten. Stevige tracks als
Shiny One en Army Of Clay bijten van zich af en er
weerklinkt sterk songschrijven door in intiemere
liedjes als Suffer The Fools. Daarmee is Dove
hopelijk de basis van een lang tweede leven voor
Belly. (Corné Ooijman)

JAMES BAY H
Electric Light
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OUT NOW

(Motown/Universal)
LP, CD, CD Deluxe
De tweede van James
Bay laat zich lekker
wegdraaien, maar mist
wel de gitaar en de kracht
van zijn debuutalbum.
Je hoort letterlijk dat James zijn wilde haren heeft
ingeruild voor een strak geproduceerde coupe.
James sluit op zijn nieuwste erg goed aan bij het
populaire geluid wat we inmiddels van Lorde,
Halsey en Ed Sheeran gewend zijn. Jammer voor
de liefhebbers van gevoelige gitaarpop, maar
top voor de liefhebbers van catchy popliedjes die
altijd kunnen. Ieder moment van de dag, op elke
denkbare plaats. Overigens wil dat niet zeggen dat
de gitaar geheel aan de wilgen gehangen is; op
Just For Tonight horen we namelijk even het geluid
van debuut The Chaos & The Calm doorsijpelen,
waarbij voor het eerst op de plaat de gitaar
prominent aanwezig is. James Bay heeft zijn singersongwritertalent een stapje hoger getild en zet met
Electric Light een degelijke tweede neer. (Remco
Moonen-Emmerink)

BOMBINO H
DERAN WORLD
(PIAS)

LP, CD
Touareg-zanger en gitarist
Omara ‘Bombino’ Moctar
wilde, na omzwervingen
in de USA en de UK waar
hij onder andere met Dan
Auerbach fraaie albums opnam, zijn nieuwe album
dichtbij zijn moederland Niger opnemen. Terug naar
zijn roots in zowel geografische als muzikale zin. Een
van zijn fans, nota bene Koning Mohammed VI van
Marokko, stelde zijn studio beschikbaar en Bombino
verzamelde een grotendeels Afrikaanse Touaregband om zich heen, inclusief Anana Ag Aroun die we
kennen van de band Kel Assouf. Hoewel zijn teksten
voor Westerse oren niet te verstaan zijn, spreekt
de Afrikaanse beat boekdelen en bezingt Bombino
de pracht van zijn thuisland. Daar waar anderen
slechts de Sahara zien, met op zijn hoogst nog wat

BED RUGS
Hard Fun Grand Design
2LP
De Belgische Bed Rugs wisten in 2012
al indruk te maken met het debuut 8th Cloud.
Daarop stond een serie fraaie miniatuurtjes die
vooral opvielen door hun psychedelische structuur
die deed denken aan Tame Impala. In 2015 volgde
de band deze plaat op met Cycle dat superlatieven
in de pers kreeg. Drie jaar later is de band uitgedund
van vijf naar drie man en komen ze met een
ambitieus project onder de titel Hard Fun Grand
Design. Het scherpe indierandje is op deze plaat
verdwenen en de psychedelica voert de boventoon.
Het is een dubbel-lp geworden die je meevoert als
een grote trip die verder gaat waar gelijkgestemde

THIS IS TROJAN / 2
CD SERIES
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interessante grondstoffen om weg te laten pompen,
bezingt Bombino de natuurlijke pracht in Tehigren
(Trees), voorzien van een indrukwekkende, bijna
melancholische gitaarpartij. Rauwe, indrukwekkende
woestijnblues. (Jurgen Vreugdenhil)

LUISTER
TRIP

BRIAN JONESTOWN H
MASSACRE
Something Else

(Cargo/Suburban)
LP Ltd gekleurd vinyl, CD
Ergens ongelooflijk.
Sinds 1988 actief en
met Something Else
je zeventiende album
uitbrengen, maar niet aan de anonimiteit kunnen
ontsnappen. Het geeft aan dat shoegaze- en neopsychedelische rockbands als The Brian Jonestown
Massacre nog altijd geen volle zalen trekken. Aan de
muziek die duwt, dwingt en deint kan het niet liggen
– of misschien juist wel. Met genoemd plaatwerk
neemt het intrigerende BJM – dat doorgaat als
een carrousel van bijna dertig musici die de lineup in- en uitstappen, bediend door oprichter en
multi-instrumentalist Anton Newcombe – enigszins
afscheid van het experiment en keert het terug
naar het traditionele geluid. En dat betekent een
dynamische mix van folk/bluesrock en elektronica
à la The Black Angels, The Dandy Warhols, The
Warlocks, Black Rebel Motorcycle Club en Wooden
Shjips. Overigens laat de opvolger van Something
Else niet lang op zich wachten; in de herfst van dit
jaar komt het achttiende album uit. (Cees Visser)

KHADJA BONET
Childqueen

(Fat Possum/Bertus)
LP, CD
Is het soul? Jazz? Psychdelica? Droompop?
Het valt niet mee om een duidelijk labeltje
te plakken op deze bedwelmende tweede
plaat van de uit Los Angeles afkomstige
Kadhja Bonet, die Childqueen bijna volledig
in haar eentje opnam. Klassiek geschoold
is ze, dat hoor je er vanaf. The Visitor, haar
debuut uit 2016, kreeg lovende recensies,
maar werd hier nog niet door veel mensen
opgemerkt. Dat gaat zeker veranderen, want
Childqueen is niet alleen opvallende, maar
ook erg goede plaat, waarna Bonet werkte in
studio's en hotelkamers in diverse Europese
steden, waaronder Amsterdam waar ze
vorig jaar al te zien was in de Sugar Factory.
Hoewel ze soms gebruik maakt van vette
bassen is Childqueen geen uitbundige plaat.
Eerder een betoverende. Bonet roept net zo
gemakkelijk klassieke orkestrale soulplaten
uit de jaren zeventig in herinnering, als het
meer recente chillwavegenre. Hoewel er in
de muziek van alles gebeurt en er telkens
nieuwe dingen opvallen, klinkt het album
zeker niet ontoegankelijk, wat wellicht is te
danken aan haar prachtige stem. Met recht
een Luistertrip. Op basis van deze sterke en
zeer bijzondere plaat verwachten we in de
toekomst nog veel meer grootse dingen van
deze eigenzinnige muzikante. (Marco van
Ravenhorst)

CALYPSO ROSE
So Calypso! WORLD
2LP+CD, CD
Calypso Rose, is terug met een nieuw
album genaamd So Calypso! De 78-jarige Rose zit al
meer dan veertig jaar in het vak en weet nog steeds
haar titel als Calypso Queen waar te maken. Het nieuwe
album bevat twaalf tracks met onder meer covers van
haar inspiratiebronnen Aretha Franklin en Andrew
Sisters. Rose is geboren op Trinidad en Tobago en heeft
de muziek van huis uit meegekregen. Het genre calypso
is de meest populaire muziek van het eiland en een mix
van Afrikaanse en Europese muziek. (Red)

NEKO CASE H
HELL-ON
(Anti/PIAS)

Vijf jaar na The Worse
Things Get, The Harder
I Fight, The Harder I
Fight, The More I Love
You en twee jaar na
12

de samenwerking met Laura Veirs en k.d. lang,
is Neko Case eindelijk terug met een nieuwe
plaat. Hell-On valt op door een zeer goed
gevulde en indrukwekkende gastenlijst, maar
Neko Case speelt op Hell-On zelf de hoofdrol.
De Amerikaanse muzikante vertrouwt ook op
haar nieuwe plaat op haar geweldige stem, die
prachtig ingetogen kan klinken maar ook stevig
kan uithalen, maar verrast ook met een veelzijdig
geluid en een veelheid aan invloeden. Het geluid
op de plaat is niet alleen veelzijdig, maar ook
subtieler en avontuurlijker dan we van Neko Case
gewend zijn, waardoor de plaat zich wat minder
gemakkelijk opdringt dan haar vorige platen.
Ook dit keer grijpt de zang van Neko Case je
uiteindelijk bij de strot. De rest volgt vanzelf,
waarna alleen maar geconcludeerd kan worden
dat Neko Case een hele bijzondere plaat heeft
afgeleverd. (Erwin Zijleman)

nieuwe album, zonder de afleiding van social media
en internet. Dat leverde acht prachtige, introspectieve
liedjes op, aangevuld met twee covers. Een intiem en
ontroerend mooi album. (Jos van den Berg)

CHVRCHES H
Love Is Dead

(Virgin/
Universal)
LP Ltd
lichtblauw vinyl,
CD
Synthpopbands
te over, maar
er zijn er weinig die zo perfect klinken als het uit
Glasgow afkomstige trio Chvrches. Op de derde
langspeler van Lauren Mayberry, Iain Cook en
Martin Doherty zingt de band vooral over hartzeer,
ingrijpende gevoelens, veerkracht tonen en relaties
die balanceren op de rand van de afgrond. De
toch al niet milde kritische blik op de wereld is
daarin niet verzacht. Zweverig tijdens My Enemy.
Een hogere macht zoekend op God’s Plan. En
duidelijk hoorbaar op een track als Never Say
Die, waarbij zware melodieën en elektronica door
zangeres Mayberry tekstueel worden omrand door
te zingen over patronen van bedrog die relaties
destabiliseren. Deze stekelige energie maakt

OLIVIA CHANEY
Shelter
LP, CD
Deze Engelse folkzangeres gaf vorig jaar
een indrukwekkend visitekaartje af als
lid van de gelegenheidsformatie Offa Rex met hun
album The Queen Of Hearts. Zij trok zich vervolgens
terug in een rustiek familiehuisje in de heuvels van de
North Yorkshire Moors om liedjes te schrijven voor dit

Joe Bonamassa - British Blues Explosion Live
is, zoals wij weten, zelf een
niet-misselijke gitaargod die
bovendien op deze tournee
door een prima band
geruggesteund wordt. Dus
het is genieten geblazen
van evergreens als Beck’s
Bolero, Boogie With Stu,
Spanish Boots, How Many
More Times en nog veel
meer, waarbij voor mijn
gevoel om de tien seconden
met een prima solo wordt
gegooid (en luister vooral
ook naar die Hammond, geweldig). Op de extra
schijf staan ook nog een paar leuke features,
waarmee British Blues Explosion Live wederom
een hebbedingetje is. Toch knap van die mannen.
(André de Waal)

(Mascot-Provogue/Bertus)
3LP Ltd rood/wit/blauw vinyl,
2CD, 2DVD, Bluray
Je moet het Kevin Shirley,
manager van bluesrockgod
Joe Bonamassa, wel met
bewondering nageven.
Immers, Joe heeft al heel veel
live-platen en dvd’s op de
wereld losgelaten en verdraaid,
Shirley vindt weer een nieuwe
invalshoek om een release te
kunnen uitbrengen. In dit geval
een tribute van Bonamassa
aan de gitaargoden van de Britse bluesexplosie
uit de jaren zestig, oftewel Jeff Beck, Eric Clapton
en Jimmy Page, allen ooit lid van de invloedrijke
groep The Yardbirds. En je moet het Joe nageven
dat hij deze drie giganten eer aandoet. Want hij
13
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continu deel uit van datgene wat Chvrches zo
speciaal maakt. In een wereld vol tandeloze pop
zijn ze nooit bang om ons bij de strot te grijpen.
Daarin slagen ze, vooralsnog, elke keer. (Jelle
Teitsma)

MANIA

gezamenlijk album met vriend Kendrick Lamar.
KOD wist in ieder geval daags na de online
release het streamingrecord af te pakken dat tot
nu toe op naam stond van Views van Drake. (Erik
Damen)

J. COLE H
Kod HIPHOP

RITA COOLIDGE
Safe In The Arms Of Time
LP, CD

(Interscope/Universal)
CD
J. Cole is inmiddels
doorgestoten naar de
absolute top van de
hiphop met de albums
2014 Forest Hills Drive
en 4 Your Eyez Only. Zijn vijfde album heet KOD,
er wordt gespeculeerd dat het staat voor Kids on
Drugs, King Overdose of Kill Our Demons. Drugs
en verslavingen in welke vorm dan ook, J. Cole
waarschuwt ons, tot op het prekerige af. J. Cole
is een man met een boodschap, verpakt in kale
beats, persoonlijke verhalen en krachtige uithalen
naar de nieuwe generatie rappers die kunst van
het rappen niet verstaan. Hoogtepunten zijn de
single ATM en slotstuk 1985 – Intro To ‘The Fall
Off’, waarbij de suggestie wordt gewekt dat dit
het openingsnummer zou kunnen worden van een

Leon Russell doopte haar Delta Lady, Joe
Cocker scoorde daar een hit mee, en Kris
Kristofferson was een aantal jaar met haar getrouwd.
Aan beroemde vrienden heeft het Rita Coolidge nooit
ontbroken, maar vlak haar eigen talent niet uit. De
mix van soul, folk en rock op, met name, haar eerste
albums uit begin jaren zeventig klinkt nog steeds
uitstekend. Een kerstplaat uit 2012 niet meegerekend,
was haar laatste muzikale wapenfeit een album met
jazzstandaards uit 2005, maar ogenschijnlijk uit het niets
verschijnt nu opeens nieuw werk. Cooldidge blijkt op het
rootsy Safe In The Arms Of Time nog altijd zeer goed
bij stem, beschikt over een uitstekende band, brengt
een uitgelezen selectie liedjes, en zingt een paar fraaie
duetten met Keb'Mo. Liefhebbers van bijvoorbeeld
genre- en generatiegenoot Bonnie Raitt moeten zeker
even gaan luisteren. (Marco van Ravenhorst)

Roger Daltrey - As Long As I Have You
(Polydor/Universal)

leeftijd. Daltrey
gaat terug naar zijn
soul- en R&B roots
in smaakvolle covers
van het titelstuk en
covers van onder
andere Stevie
Wonder en Joe
Tex die door Roger
geheel naar eigen
hand worden gezet.
Daarnaast bevat het
album een aantal
nieuwe composities,
waarvan Daltrey
medeauteur was. Hoewel alle nummers uitstekend
zijn maakt Daltrey het meest indruk, slechts
begeleid door piano, met een prachtige cover van
Nick Cave’s Into My Arms. (Ron Bulters)

LP ltd blauw vinyl, CD
Hoewel Pete Townshend
op As Long As I Have
You bijna op elk nummer
te horen is, is het album
toch echt een soloalbum van Roger Daltrey,
aangezien Townshend niet
verantwoordelijk was voor
de composities. Niet dat
dat een bezwaar vormt,
want het album kan, net
als de voorganger Going
Home die Daltrey met
Wilko Johnson maakte, tot een van de sterkste
van zijn soloalbums gerekend worden. Daltrey’s
stem is weliswaar iets rafeliger dan in zijn
hoogtijdagen, maar verraad nog niet zijn 74-jarige
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JONATHAN DAVIS H
Black Labyrinth

LUISTER
TRIP

(Sumerian/Warner)
CD
Korns leadzanger
Jonathan Davis heeft
al jaren plannen voor
een soloplaat en Black
Labyrinth is nu eindelijk
het resultaat van die plannen. Davis werkte
eerder solo voor de soundtrack van Queen Of
The Damned en dat gaf hem genoeg steun om
nu eindelijk eens die soloplaat af te maken. Een
jaar of tien geleden deed Davis al met een andere
gelegenheidsband (The SFA's) een paar tournees
waarvan twee registraties beperkt werden
uitgebracht. De plotselinge dood van gitarist
Shane Gibson zorgde er echter voor dat verdere
plannen op de plank bleven en Davis vindt nu pas
de tijd rijp voor een plaat zonder Korn. Toch is
er niet echt sprake van een stijlbreuk, Korn-fans
zullen zeker niet teleurgesteld worden, want Davis
gaat echt niet op de reggae- of countrytour op
Black Labyrinth. Met gasten Ray Luzier (Korn), Wes
Borland (Limp Bizkit), Miles Mosley, Mike Dillon
(Les Claypool) kan dat ook niet anders, doch is er
in Shenkar een bijzondere naam op de plaat. Hij
heeft zijn sporen verdiend in de traditionele Indiase
muziek en blinkt uit met eigenzinnig vioolspel.
Davis beschouwt het album als een meesterwerk
en al gaat dat misschien wat ver, overeind blijft wel
dat hij zijn grenzen verlegt en de plaat zeker een
artistiek hoogtepunt in zijn oeuvre is geworden.
(Bert Dijkman)

DINOSAUR
Wonder Trail
LP, CD

FATOUMATA DIAWARA
Fenfo WORLD

(Wagram/PIAS)
LP+CD, CD
Sinds haar vertrek, of zeg maar gerust vlucht,
uit Mali, waar haar een door de gemeenschap
bepaalde levensloop wachtte, is de artistieke
duizendpoot Diawara vooral actief als actrice,
maar sinds haar overrompelende debuut Fatou
uit 2011 heeft ze ook veel podia in de wereld
gezien. Optredens met Damon Albarn, Omara
Portuondo en Paul McCartney leiden in 2015
tot de live-lp At Home, samen met Roberto
Fonseca. Die namen geven al aan dat Diawara
zich misschien laat beïnvloeden door haar
Malinese roots, maar daarnaast wel degelijk
verder kijkt. Op haar tweede studioalbum
Fenfo trekt ze opnieuw hard van leer tegen
vrouwenonderdrukking in het algemeen en de
Afrikaanse versie in het bijzonder. Dat wordt
soms op een zeer aanstekelijke manier gedaan,
zoals in het dansbare Nan Bel, en soms op een
ingetogen, indringende manier, getuige Don
Do, voorzien van een paar prachtige strijkers.
De wereld heeft haar omarmd en die positie zal
ze luidkeels gebruiken om haar boodschap te
blijven verkondigen. (Jurgen Vreugdenhil)

JAZZ

Voor veel bands is het een opgave
om een tweede album af te leveren wanneer
het debuutalbum zo succesvol was als Together
As One, het debuut van Dinosaur. Daar lijkt hier
geen sprake van, trompettiste Laura Jurd en
haar medevirtuozen komen hier doodleuk met
een meesterwerkje op de proppen. En niet door
herhaling, nee Jurd schreef nieuwe nummers die
een hele andere richting inslaan. Verrassend en
avontuurlijk en een grote sprong voorwaarts. (Jos
van den Berg)
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INTERVIEW MET LAMONT DOZIER
DOOR: RUBEN EG
Lamont Dozier is misschien zelf geen soullegende, maar zijn liedjes zijn wel degelijk legendarisch. Baby
Love van The Supremes, Marvin Gaye’s Can I Get A Witness of Reach Out, I’ll Be There door The Four
Tops zijn slechts een paar van de vele klassiekers die uit zijn pen vloeiden. Op Reimagination laat Dozier
horen hoe hij zijn eigen hits bedoeld heeft.

Songteksten op de straten van Detroit op papieren
boodschappentassen van de supermarkt krabbelen,
zoals de straatarme Dozier in zijn begindagen
als liedjessmid moest doen, is er al heel lang niet
meer bij. Maar de romantiek van componeren is
gebleven. ‘Ik kruip nog elke dag trouw achter de
piano’, lacht hij. ‘Mijn dagelijkse routine is al veertig
jaar: eerst ontbijten en dan de hele dag rammelen
op de piano. De laatste jaren componeer ik vooral
veel theatermuziek.’

LAMONT DOZIER
Reimagination SOUL

Is het maken van liedjes voor het theater
structureel anders dan popmuziek?

(V2)
LP, CD
Wie aan de Motownklassieker Bernadette denkt,
hoort de wanhoopsschreeuw van Levi Stubbs
van The Four Tops en Reflections is zozeer
verbonden aan The Supremes dat coveren
bijna heiligschennis is. Los van de kenmerkende
begeleiding door de Funk Brothers. Lamont
Dozier gooit het op Reimagination – de titel
impliceert het al – over een hele ander boeg. En
als er iemand is die het recht heeft klassiekers als
Reach Out I’ll be There en You Keep Me Hanging
On naar zijn hand te zeggen, dan is het wel
Dozier. Als onderdeel van het schrijverstrio met
Brian en Eddie Holland was hij verantwoordelijk
voor de meeste hits op het label. Spaarzaam
is het devies op het album. Waar de meeste
hituitvoeringen uptempo waren, brengt Holland,
vaak niet door meer dan een piano, orgel of
gitaar begeleid, het tempo terug en resteren
vaak ballads die ontbloot van elke opsmuk
rechtstreeks het hart raken. Iedereen kent de
songs van Reimagination. Maar niemand heeft
ze zo intens mooi veranderd als Lamont Dozier.
(Ron Bulters)

‘Eigenlijk niet. Het is gewoon veel proberen en veel
fouten maken, nieuwe melodieën en verhaallijnen
bedenken. Je werkt wel meer samen, met
scriptschrijvers enzo. Met mijn zoon Paris Ray werk
ik de laatste anderhalf jaar aan de theaterproductie
Last Stop On Market Street voor het Chicago
Children’s Theatre. Daar ben ik heel enthousiast
over. Het houdt mij bezig, scherp en creatief.’
En in de tussentijd nog een eigen plaat?
‘Ik had producer Fred Mollin zo’n 2,5 geleden
beloofd om dit te doen. Het leek hem leuk om
liedjes die ik in de sixties schreef opnieuw te
arrangeren en op te nemen. Maar pas onlangs
kregen we de plaat eindelijk af.’

Begeleid je jezelf op de piano op I Can’t Help
Myself (Sugar Pie Honey Bunch)?
‘Nee. Dat is Brian… God vergeve me; nu ben
ik zijn naam kwijt. Een blinde, maar geweldige
pianospeler. We probeerden de essentie van het
verhaal naar voren te halen, ook in de melodie. Veel
van mijn liedjes zijn als dansliedjes opgenomen,
terwijl de essentie van de tekst totaal anders is.
Ik schreef veel songs als ballad, maar de artiesten
versnelden het tempo steeds in de studio. Nu hoor
je het origineel.
Is songschrijven een echt ambacht?
‘Voor mij ging zingen altijd hand in hand met
schrijven. Ik had gewoon direct een melodie bij de
tekst. Het is een soort puzzel die moet leggen. Als
je bijvoorbeeld schrijft over een onbeantwoorde
liefde, dan moet je dit gevoel dicteren met een
sombere melodie.’
Voor wie zou je nu nog een song willen schrijven?
‘Er zijn zo veel goede artiesten, die ook kunnen
schrijven. Ed Sheeran is top. Of Mikky Ekko,
die Stay voor Rihanna schreef. Ik heb voor veel
jonge artiesten respect. En er zijn er best veel die
interesse hebben om met mij samen te werken. Dat
ga ik binnenkort ook doen.’

Hoe maak je een selectie je uit zo’n imposante
collectie songs?
‘Je kiest je eigen favorieten. Maar natuurlijk ook
liedjes waarvan je weet dat mensen die graag eens
op een andere manier willen horen. In My Lonely
Room bijvoorbeeld. Die was door Martha & The
Vandellas als danslied opgenomen. Ik heb er zelf
een ballad van gemaakt.’
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Risha

FATHER JOHN MISTY
God's Favorite Customer

(Bella Union/PIAS)
LP ltd paars vinyl, CD
Father John Misty, het alter ego van John Tillman, is een
populaire alleskunner. Zanger, schrijver, gitarist, drummer,
producent. Hij werkte samen met Beyoncé en Lady Gaga,
trad op met een grote hoeveelheid noemenswaardige
bands en was tussen 2008 en 2012 drummer van Fleet
Foxes. God’s Favorite Customer is alweer de vierde
langspeler van de lange, bebaarde en enorm coole Father
John Misty. En, en dat verklap ik nu alvast, zijn vierde
kunststukje op rij. Fear Fun (2012) met onder andere
Funtimes In Babylon en Hollywood Forever Cemetry
Sings. I Love You, Honeybear (2015) met de titelplaat en
Chateau Lobby #4. En het vorig jaar uitgekomen Pure
Comedy, inclusief titeltrack, Total Entertainment Forever
en Things It Would Be Helpful To Know Before The
Revolution. Stuk voor stuk nummers die het album naar
ongekende hoogtes stuwden. God’s Favorite Customer
begint evenzo belachelijk goed. Op opener Hangout At
The Gallows worden flink wat registers open getrokken.
De majestueuze cello, George Harrison-achtig gitaarwerk.
Prachtig. Na het prettig lichtvoetige Mr. Tillman zorgt Just
Dumb Enough To Try voor een emotionele apotheose.
Somber en reflecterend, maar o zo mooi. Eigenlijk
verzwakt het album nergens. Ook de schaarse pianoballad
past moeiteloos in het plaatje, bijgestaan door onder
meer het instrumentrijke Disappointing Diamonds Are The
Rarest Of Them, waar de typische falsetstem van Father
John Misty naar Ellioth Smith neigt. Of afsluiter We’re Only
People (And There’s Not Much Anyone Can Do About
That), als meditatie op ons innerlijke leven. Een album over
hartzeer, scheiden en vrijheid. Schitterend. (Jelle Teitsma)

HET PAARSE VINYL IS ALLEEN TE KOOP IN DE
POPSPECIAALZAKEN!
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(Glitterhouse/Suburban)
LP Ltd paars vinyl, CD
David Eugene
Edwards, zanger van 16
Horsepower en Wovenhand en Alexander Hacke,
bekend van de legendarische industriële band
Einstürzende Neubauten kennen elkaar al een lange
tijd. Ze maakten kennis tijdens de vroege jaren van
16 Horsepower en werkten samen aan het reüniealbum American Twilight (2013) van de Australische
Indie band Crime & The City Solution. Nu hebben
ze de handen ineen geslagen om samen dit nieuwe
album, Rischa ( Arabisch voor veer) op te nemen.
Voor dit album stond Edwards in voor alle teksten
en vocalen, alle gitaarpartijen en snaarinstrumenten
en -off course - harmonium. Hacke deed de
keyboards, bass, drums en electronica met etnische
instrumenten en oriëntaalse ritmes. Samen creëren
zij een wonderlijk en verbluffend gevarieerd en
hypnotisch album qua geluid en atmosfeer. Het
geluid bestrijkt een tapijt van Americana, neofolk, industrial, ambient, elektronische &Arabische
muziek. Mythisch, fantasierijk dan weer furieus,
bezwerend met Edwards die als een sjamaan zijn
teksten declameert over helse drumpatronen.Elke
song is ’n stukje van de puzzel die in feite in z’n
geheel geconsumeerd dient te worden. (Paul Maas)

FANTASTIC NEGRITO
Please Don't Be Dead

(Coking Vinyl/V2)
LP Ltd geel vinyl, CD
De coverfoto van Fantastic Negrito’s nieuwe lp
is de eerste foto van hem toen hij ontwaakte
uit een coma van drie weken, een gebeurtenis
die zijn carrière onder zijn werkelijke voornaam
Xavier (zijn achternaam Dphrepaulezz liet hij
om begrijpelijke reden vallen) afsloot, en de
geboorte vormde voor Fantastic Negrito, een
artiest geworteld in de blues, maar overduidelijk
opgegroeid met r & b, hiphop en dance. Zijn
debuut uit 2016, The Last Days Of Oakland,
kreeg dan ook een Grammy in de categorie
Contemporary Blues, een eer die hem zomaar
weer zou kunnen toekomen. De titel slaat op
de toestand van de USA, een land, volgens
de uitvoerende, op de rand van afsterven en
keihard toe aan een rigoureuze verandering. De
moderne blues kent echo’s van Leadbelly, vroege
Muddy Waters, en staat in de zelfde traditie als
Skip McDonalds Little Axe, op de grens tussen
traditie en vernieuwing. Indringende muziek.
(Jurgen Vreugdenhil)

FLASHER
Constant Image

LP, CD
Flasher is een trio afkomstig uit
Washington DC en zij debuteren op Domino
Records met de plaat Constant Image. De band
nam de plaat op in New York onder productionele
leiding van Nicolas Vernhes (Animal Collective,
Deerhunter, War On Drugs) en valt op door een
volgroeid geluid. Wij moesten denken aan B-25’s
maar dan wel met een flinke punkinjectie. Lekker
fris plaatje dus. (Bert Dijkman)

DANA FUCHS H
Love Lives On

(MVD/Suburban)
LP, CD
Verlost van een
platencontract waar ze
jarenlang aan vastzat, was
de Amerikaanse zangeres
Dana Fuchs volledig
vrij om met het nieuwe album Love Lives On de
19
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volgende stap in haar carrière te zetten. Waar de
voorgaande albums juist een mix van blues, roots
en soul lieten horen, keert Fuchs met Love Lives
On terug naar de soulmuziek die haar ooit heeft
geïnspireerd om zelf te gaan zingen. Ook op het
nieuwe album hoor je waarom de krachtige stem
van de zangeres zo vaak met die van Janis Joplin en
Etta James wordt vergeleken. (Godfried Nevels)

door jarenlang techno spelen) en A.D.H.D.(
recentelijk geconstateerd) dwongen hem tot deze
opnamekeuze. Het start gemoedelijk en langzaam,
verwijzingen naar (Arnold) Schoenberg en Ligeti
duiken alras op, een beat die meandert en nergens
opdringerig naar voren komt. Prachtig hoe hij
diverse stijlen op een geheel eigen wijze in elkaar
vlecht en je meesleept in allerlei emoties. Ja dit
raakt een snaar. Meesterlijk gedaan. Absolute
aanrader. (Paul Maas)

GALLOWSTREET H
Hot Lava Sex Machine

FLORENCE & THE MACHINE
High As Hope

(EMI/Universal)
LP ltd geel vinyl, CD
Drie jaar na How Big, How Blue, How Beautiful is Florence + The
Machine terug met een nieuwe plaat. Florence Welch wist met de
vorige drie platen van haar band een breed publiek te bereiken
en dat zal niet anders zijn met High As Hope, dat vergeleken met
zijn voorgangers een nog ambitieuzer geluid laat horen. High As
Hope werkt het bijzondere geluid van Florence + The Machine
nog wat verder uit en gaat vol voor de pop. Florence Welch heeft
al lang afstand genomen van de indie en zoekt ook dit keer geen
toenadering. Dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere
kant staat ook High As Hope weer vol met geweldige popsongs. De
instrumentatie is groots en meeslepend, maar ook subtiel. De stem
van Florence Welch is ook dit keer krachtig en veelzijdig. Florence
+ The Machine maakt muziek die bij veel andere bands over the top
zou zijn, maar op een of andere manier slaagt Florence Welch er in
om aan de juiste kant van de streep te blijven met songs die lekker
in het gehoor liggen, maar die ook genoeg ingrediënten bevatten
die je nieuwsgierig maken naar iedere noot die volgt. How Big,
How Blue, How Beautiful werd achteraf bezien terecht wat lauwtjes
ontvangen, maar gelukkig is het met flink wat gasten van naam en
faam gemaakte High As Hope weer een stuk beter. (Erwin Zijleman)

HET GELIMITEERDE GELE VINYL IS ALLEEN TE KOOP IN DE
POPSPECIAALZAKEN.
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GAZPACHO H SOYUZ
(K-Scope/Bertus)

(V2)
LP, CD
Gallowstreets tweede
studioalbum Hot Lava
Sex Machine werd
onder het toeziend oog
van producer Simon
Akkermans opgenomen in de Electric Monkey Studio
te Amsterdam en is de opvolger van het voor een
Edison genomineerde debuut Battleplan uit 2016. Hot
Lava Sex Machine biedt een eclectische mix aan tracks
en duikt dieper in de mechanieken van het bandgeluid.
Van filmische sferen in het grootse en meeslepende
Magnum Epos via de harde saxofoonarpeggio’s in
de jaren tachtig synthpop spaghettiwesterntrack
DeLorean Cowboy tot de discohit Glitterbox
biedt Gallowstreet een keur aan tracks die precies
weergeven waar de band op dit moment staat. Waar
Battleplan in losse onderdelen werd opgenomen
voelde het voor de band als een logische vervolgstap
om op Hot Lava Sex Machine zoveel mogelijk
elementen live in te spelen. Het resultaat is een
warmere sound van een waarin de feeling van de band
zo goed mogelijk gevangen is. (Red)

LP, CD
De eigenzinnige Noorse
progressieve rock
formatie Gazpacho
is met Soyuz alweer
bij haar tiende album
aanbeland. En toch
doet de groepsnaam menigeen toch alleen nog
maar aan de gelijknamige koud geserveerde soep
denken. Helaas, zeker gezien de opzienbarende
prestaties en het constant hoge niveau dat de
band al jarenlang achtereen bereikt. Met het zeer
imposante Soyuz pieken de Noren wederom. Dit is
het Gazpachogeluid in optima forma. Opnieuw is
er sprake van een thema en een concept. Op Soyuz
draait het om het verlangen naar het bevriezen
van een mooi moment in ons leven waardoor de
bewuste ervaring nooit meer voorbij kan gaan. Het
gekwelde stemgeluid van zanger Jan Hendrik Ohme
past uitstekend bij deze onvervulbare wens. Hoewel
Soyuz in het hart van de lente verschijnt, blijft het
ook bij dit tiende album gewoon herfst. Er hangt
veel onheil en spanning in de lucht en de ontlading
wordt veelal gekanaliseerd via de machtige dreunen
die de nieuwe drummer Robert Johansen uitdeelt.
(Wim Koevoet)

GAS H
Rausch

(News/PIAS)
2LP, CD
Als je nog nooit van Gas
hebt gehoord, wordt
het met dit album tijd
daar verandering in te
brengen. Voor hen die
Wolfgang Voigt al wat beter kennen, is het tijd de
oren te spitsen. De 57 jarige Voigt, medeoprichter
van het Keulse label Kompakt en werkend onder
37 artiestenaliassen slaat een totaal nieuwe weg
in met dit album Rausch, wat enerzijds staat voor
‘roes’ anderzijds voor ‘razernij’, verwijzend naar
zijn eerdere ‘ambient’ en zijn jeugdige ‘punkjaren’.
Het album is een opera zonder stemmen; met
koptelefoon of verdraaid fijne speakers een
audiofiele ervaring. Rausch is min of meer in
eeen lange set opgenomen. Tinnitus (oorsuizen

GET WELL SOON H
THE HORROR
(Universal)

2LP, CD
Konstantin Gropper,
oftewel Get Well Soon,
komt met zijn vijfde
album The Horror.
De Duitser werd in
2008 bekend met zijn debuutplaat Rest Now,
Weary Head! You Will Get Well Soon dat vooral
in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland meteen
goed was voor succes. City Slang bracht zijn
werk wereldwijd uit en ook hier sloeg de muziek
aan. Naast zijn eigen platen is hij ook actief als
schrijver van soundtracks (Wim Wenders maakt
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Obscene, dat in die roerige periode verscheen,
was al opvallend richting- en energieloos. De
nieuwe plaat Peace maakt gelukkig in een keer
heel veel goed en zet dat letterlijk kracht bij met
de drukke opener It Ain’t Over Yet, waarin band
en zanger Joakim Nilsson lekker vuig van leer
trekken en duidelijk maken dat de allesomvattende
drive in de muziek van de Zweden terug is. Het
geluid van Peace is warm, analoog, glashelder
en onwaarschijnlijk seventies. Misschien nog wel
intenser dan de jaren zeventig zelf. Graveyard
ronkt als een ouderwetse twee cilinder en heeft
een vloeiende doorstart gemaakt. En nu geen ruzie
meer maken, dames! (Menno Valk)

regelmatig gebruik van zijn werk) en producer
voor uiteenlopende acts variërend van hiphop tot
rustieke pop. Wat op zijn eigen werk opvalt, is de
filosofische inslag en een licht cynische ondertoon
in zijn teksten. Muzikaal is het behoorlijk complex
maar altijd goed te beluisteren. Voor The Horror
liet Gropper zich inspireren door het werk van
Nelson Riddle, de beroemde arrangeur van Frank
Sinatra. The Horror is dan ook orkestraal van opzet
en de plaat gaat alle richtingen uit. (Bert Dijkman)

GHOST H
Prequelle

(Caroline/Universal)
LP Ltd zilver vinyl,
LP+7inch, CD ltd +
bonustracks
Het Zweedse Ghost
heeft zich de afgelopen jaren met een aantal puike
platen goed in de picture gespeeld en grijpt na
de live-registratie Ceremony And Devotion van
eind 2017 met nieuwe plaat Prequelle direct het
momentum om daar een succesvol vervolg aan
te geven. Bandleider Tobias Forge heeft zijn alter
ego Papa Emeritus III met pensioen gestuurd en
predikt de occulte filosofie nu als voorganger
Cardinal Copia. Prequelle is een donkere plaat die
mede tot stand kwam tegen een achtergrond van
een gerechtelijke procedure die begeleidingsband
The Nameless Ghouls tegen Forge heeft
aangespannen over – natuurlijk – de verdeling
van de opbrengsten. Opener Rats gaat daarom
hoogstwaarschijnlijk niet over knaagdieren… Forge
beheerst als geen ander de kunst om binnen zijn
bekende beklemmende kader, pop, metal en
progrock op een hele organische wijze te mengen
en daar fantastische, geniale en bijna schaamteloos
clichématige songs van te maken. De opmars van
Ghost is niet te stuiten. (Menno Valk)

BUDDY GUY H
The Blues Is Alive And
Well BLUES

(Silvertone/Sony Music)
2LP, CD
‘The Blues Is Alive And
Well’, zingt Buddy Guy in
het vierde nummer van zijn
achttiende studioalbum.
Dat geldt zeker ook voor de grand old man van de
hedendaagse Chicago blues zelf, 81 inmiddels maar
still going strong. De titel van deze opvolger van het
succesvolle Born To Play Guitar uit 2015 is hem dan
ook op het lijf geschreven. Geruggesteund door
gastmuzikanten Mick Jagger, Keith Richards, Jeff Beck
en James Bay laat Guy vijftien nummers lang horen dat
hij er nog steeds toe doet. Op Cognac introduceert hij
Jeff Beck en Keith Richards en dat resulteert in een paar
heerlijk scheurende gitaarsolo’s. Een paar nummers later
is Mick Jagger aan de beurt, maar in tegenstelling tot
eerdere berichten is hij op You Did The Crime te horen als
mondharmonicaspeler en niet als zanger. Intussen rockt
Buddy Guys gitaar als een dolle (Old Fashioned!) en klinkt
zijn stem als een klok. Nee, Buddy Guy is voorlopig nog
niet uitgespeeld. (Jan Doense)

HET GELIMITEERDE ZILVER VINYL IS ALLEEN
TE KOOP IN DE POPSPECIAALZAKEN.
GRAVEYARD H
Peace

(Nuclear Blast/Warner)
LP ltd clear vinyl, CD
Gelukkig. Het Zweedse
Graveyard heeft met
Peace een nieuwe plaat
gemaakt en dat is een
reden om oprecht blij
te zijn. Nadat het intern vanaf 2014 al rommelde,
trok de band de stekker er vanwege klassieke
persoonlijke problemen in september 2016 namelijk
helemaal uit. En dat was doodzonde. Indecent &
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HALO MAUD
JE SUIS UNE ILE
LP, CD
Maud Nadal is een zangeres die
opgroeide in Auvergne in het midden van Frankrijk.
Ze woont in Parijs en haar eerste muzikale stappen
deed ze in de Engelse taal. Logisch, want haar
voorbeelden zongen in het Engels en popmuziek laat
zich beter uitdrukken in deze taal. Gelukkig heeft ze
nu een weg weten te vinden om haar moederstaal te
koppelen aan de muziek waar ze van houdt en Je Suis
Une Ile is daarmee een bijzondere plaat geworden.
De teksten zijn persoonlijker van aard en muzikaal
biedt ze een rijk geluid waarin de dromerige sfeer
uitstekend tot haar recht komt. (Bert Dijkman)

RUBEN HOEKE BAND
25 Live H

LUISTER
TRIP

(Butler/Bertus)
2CD
Ruben Hoeke heeft zich in
25 jaar tijd ontwikkeld tot
een van de steunpilaren
van de Nederlandse (blues)
rock. Vooral live is hij met
zijn Ruben Hoeke Band onnavolgbaar en weet hij avond
na avond een dijk van een show neer te zetten. Een live
dubbelalbum als kroon op die 25-jarige carrière is dan
ook niet meer dan terecht. De band speelt inmiddels
alweer een paar jaar in de huidige bezetting, met
Ruben op gitaar, halfbroer Eric Hoeke op drums, Mike
Kamp op bas en zanger Lucas Pruim. Niet alleen zijn
ze veelvuldig hier te lande live te bewonderen, ook
op de Europese podia is de band een graag geziene
gast. Het mooie is ook dat het een (h)echte band is
en niet stergitarist Hoeke met begeleiders. Het album
gaat meteen goed van start met That’s The Boogie,
een bewerking van een hitje uit 1971 van de vader van
Ruben en Eric, pianist Rob Hoeke. Rob kan trots op zijn
zonen zijn! (Jos van den Berg)

LINDI ORTEGA
Liberty

(Soundly/Suburban)
LP, CD
Eigenlijk is het best knap hoe de Canadese
Lindi Ortega er ruim tien jaar in is geslaagd
om nauwelijks opgemerkt te worden door een
breed publiek. Misschien waren alle uitstekende
albums die ze in die tijd uitbracht te alternatief
voor Nashville en te country voor liefhebbers van
de meer alternatieve genres. Inmiddels staat de
teller al op zes, waarvan de eerste twee in eigen
beheer. Zelf viel ik in 2013 voor het prachtige Tin
Star. Faded Gloryville uit 2015 was minstens zo
goed, maar opnieuw ontbrak het aan serieuze
promotie, hoewel ze waarschijnlijk een aantal
nieuwe zieltjes won met een innemend optreden
in de kleine zaal van Paradiso. Gedesillusioneerd
verbrak Ortega haar banden met Nashville, maar
nadat ze in het huwelijksbootje was gestapt
begon ze in diezelfde stad, maar voor een
nieuwe platenmaatschappij aan het toepasselijk
getitelde Liberty. Met producer Skylar Wilson
deelde ze een liefde voor de soundtracks van
spaghettiwesterns en de films van Tarantino en
die invloeden klinken duidelijk door op deze
plaat die in het teken staat van de ups en downs
op weg naar succes en persoonlijk geluk. Op het
zeer overtuigende Liberty klinkt Lindi Ortega
wat minder country, maar vooral evenwichtiger
en zelfverzekerder dan ooit te voren. Hopelijk
gaat een serieuze doorbraak er nu eindelijk van
komen. (Marco van Ravenhorst)

NORAH JONES
Live At Ronnie Scott's
DVD, Bluray
Norah Jones’ laatste studioalbum
Day Breaks betekende een terugkeer
naar haar jazzroots. In navolging
van dat album ging Norah Jones de
wereld rond voor prachtige concerten. Het intieme
optreden dat ze gaf met drummer Brian Blade
en bassist Christopher Thomas in de vermaarde
Londense jazzclub Ronnie Scott’s bevat veel
materiaal van Day Breaks, waaronder Tragedy,
Flipside en de schitterende Duke Ellington-cover
Fleurette Africaine (African Flower), en een mooie
doorsnede van haar oeuvre. (Erik Damen)

JUNO REACTOR H
Mutant Theatre

(MVD/Suburban)
2LP, CD
Juno Reactor is de band
van de Britse muzikant
Ben Watkins. Met een
steeds wisselende groep
muzikanten is hij al jaren
actief en maakt vooral veel indruk met een serie
extravagante shows. Watkins mengt elektronica met
wereldmuziek wat behoorlijk orkestraal uitpakt. Zijn
muziek is erg beeldend en bevat een flinke dosis
psychedelica, vandaar dat hij een graag gezien gast
is op Goa festivals en evenementen. The Mutant
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Theatre is zijn laatste project en is ook visueel
een waar spektakel. De uitzinnige show met veel
muzikanten, een flitsende lichtshow en speciale
effecten maakte diepe indruk op het podium en werkt
gelukkig ook op plaat. De rijke fantasie van Watkins
zorgt dat er steeds een boeiend palet aan klanken
wordt geproduceerd die de luisteraar als een ware
trip naar onbekende plekken brengt. (Bert Dijkman)

MANIA

Progrock met subtiele elektronische invloeden,
breekbare liedjes en vocale experimenten. Het is
een prachtig, intiem geheel geworden. (Tim Jansen)

STEVEN MALKMUS &
THE JICKS H
SPARKLE HARD
(Domino/V2)

LP Ltd zilver vinyl, CD
Horen we dat goed?
Zingt Stephen Malkmus
op Rattler werkelijk
met behulp van autotune? Moest de voormalige frontman van
Pavement ineens zo nodig met zijn tijd mee?
Zit de inmiddels 52-jarige indierockveteraan in
een midlifecrisis? Of is het gewoon weer een
fraai staaltje ironisch doen waar je zelf zin in
hebt? Wie herinnert zich nog dat van cannabis
doortrokken optreden in Tivoli Oudegracht waar
slechts een ellenlange cover van Hey Joe werd
gespeeld? Het blijkt een spaarzaam moment
van zogenaamde vernieuwing. Sparkle Hard,
de vierde plaat met The Jicks, laat Malkmus
vooral horen zoals we hem in die band kennen:
mompelend, tikkeltje vals, en de klassieke
gitaarpop koesterend. De plaat is net als
voorganger Wig Out At Jagbags relatief rustig
van aard. Net zo min als Malkmus wil blijven
hangen in zijn roemruchte verleden, lijkt hij
de ambitie te hebben om de luisteraar een
wereldschokkend album te serveren. Wat zou
het, zo lang hij mooie liedjes als Middle America
en Refute (met gastrol van Kim Gordon) blijft
schrijven? (Max Majorana)

LEWSBERG
Lewsberg
LP, CD
De vorige groep van Arie van Vliet
heette Boring Pop, en ook Lewsberg excelleert
niet bepaald in ogenblikkelijke dansbaarheid of
regelrechte opwinding. Evenwel baant de prettig
rudimentaire en soms sarcastisch lawaaierige
gitaarband zich onderhuids een weg. Er wordt
gerefereerd aan Rotterdamse schrijvers, The Fall,
Lou Reed, The Feelies. Dit debuut verscheen in april
in eigen beheer en sindsdien is de bal serieus gaan
rollen – ook in Engeland. Fascinerend, ongrijpbaar
viertal, en een van de betere vaderlandse
indierockplaten uit 2018 tot dusver. (Max Majorana)

LUMP
Lump
LP groen vinyl, CD
Enorm interessante samenwerking tussen
Mike Lindsay van Tungg en Brit Award-winnaar en singersongwriter Laura Marling. De twee ontmoetten elkaar toen
Marling support act was van Neil Young. En toen bleken
Mike en Laura bewonderaars van elkaar. Ze begonnen
heel gestaag composities te maken in de studio van
Lindsay in Londen. Een opmerkelijk visueel, kleurrijk geluid
met wonked-out gitaren, Moog synthesizers en ritselend
drumwerk tegenover drones, laaghangende bewolking,
fluiten en ijzersterke zelfverzekerde zang. Inspiratie komt
van het twintigste-eeuwse surrealisme en de absurdistische
poëzie van Edward Lear en Ivor Cutler. Niet bepaald een
tussendoortje van twee gelauwerde artiesten, maar een
heel serieus, ambitieus project met heel veel songs met
een sterk oog voor detail. (Red)

MARIZA
Mariza [fado]

CD
Het album had Tigueirinha of Quem
Me Dera kunnen heten, maar het werd gewoon
simpelweg Mariza's zevende studioalbum met
dezelfde titel. Wereldberoemd is ze inmiddels
door haar theatrale verschijning en dito
jurken. Ze heeft nooit echt afscheid genomen
van de fadotraditie in de puurste zin van
het woord, ofschoon het met uitstapjes naar
Braziliaans en jazz wel een wat internationaler
tintje heeft gekregen. Mariza weet wat haar
publiek wil en dat zijn goudeerlijke teksten en
muziek uit het hart. Dat is hier weer allemaal
aanwezig, hoewel het enorme peil van de
albums Transparente en vooral Terra hier
niet helemaal wordt gehaald. Maar goed we
gaan niet al te veel zeiken als je zo mooi kunt
zingen als zij. (Ruud Verkerk)

LUNATIC SOUL H
Under The Fragmented
Sky
LP ltd clear vinyl, CD
Under The Fragmented
Sky is geboren uit het
overblijfsel van de
opnames van voorganger
Fractured. Oorspronkelijk
wilde Mariusz Duda alleen een maxi single
uitbrengen. Toen hij in de studio aan de slag ging,
ontwikkelde het zich tot een volwaardig album.
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RAY LAMONTAGNE
Part Of The Light

(Debt/Sony Music)
LP Ltd tranparant vinyl, CD
Part Of The Light is alweer het zevende studioalbum van Ray
Lamontagne, de Amerikaanse singer-songwriter die in 2004
verrassend debuteerde met het indrukwekkende album Trouble.
De eerste single die van Part Of The Light is verschenen, de
akoestische ballad Such A Simple Thing, liet al een klein stukje
horen van wat we van de nieuwe release kunnen verwachten:
ingetogen en subtiele arrangementen met een prominente plek
voor de kenmerkende hese zangstem. Maar Part Of The Light
heeft nog veel meer te bieden. Sterker nog, het is een album
met verschillende muzikale gezichten. Zo wordt de vrolijke
en speelse openingstrack To The Sea gevolgd door Paper
Man, een nummer met dromerige momenten, die naadloos
overgaat in een zwoele en catchy groove. Na een aantal
ingetogen albumtracks (Part Of The Light, It’s Always Been
You en Let’s Make It Last) wordt met As Black As Blood Is Blue
het tempo weer opgeschroefd, een nummer dat laat horen dat
Lamontagne zich ook in de rockhoek prima thuis voelt. En wat te
denken van het bluesy No Answer Arrives. Met de harmonische
afsluiter Goodbye Blue Sky keert de rust weer terug en begeeft
Lamontagne zich weer op bekend terrein. Kortom, een album
dat evenals zijn voorgangers laat horen hoe veelzijdig de
Amerikaanse muzikant is. Ik ben nu al benieuwd welke kant de
muzikale reis van Lamontagne hierna op zal gaan… (Godfried
Nevels)
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ZIGGY MARLEY H
Rebellion Rises REGGAE
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achtige productie, presenteert hij de Britpop
op zijn best. Hopelijk oogst Marr hiermee de
waardering die hem toekomt, maar nog te weinig
écht gekregen heeft. (Luc van Gaans)

(V2)
LP, CD
Bob kan trots zijn op zijn
zonen want ze blijven
sterke platen maken
en zijn boodschap blijft
klinken. Rebellion Rises,
de nieuwe van de nog altijd grootste reggaester
in leven, Ziggy, is zelfs ijzersterk. Dat is direct al
te merken zodra opener See Dem Fake Leaders
binnen komt met ratelende percussie en blazers
als scheepstoeters. De opstand is begonnen!
Ziggy op zijn beurt kan trots zijn op zijn zoon
Gideon die dit geweldige nummer met een rap
ergens halverwege extra kracht bijzet. Als Ziggy
Marley een paar nummers verderop (Change Yout
World) wat gas terugneemt – zowel muzikaal als
tekstueel – en zingt dat hij een beetje verlegen
is, heeft hij die heerlijk relaxte groove die de
meeste van zijn muziek kenmerkt alweer te
pakken. Maar wel degelijk met behoud van het
thema van de plaat want er worden maar weinig
zoete broodjes gebakken op Rebellion Rises. Al
blijft liefde in Ziggy’s optiek de oplossing voor
alles. Maar er moet ook écht wat veranderen,
beseft Ziggy Marley op de afsluitende en zeer
aanstekelijke titelsong. Dat liefde en verandering
nodig zijn, is geen nieuwe boodschap. Ook de
muziek op Rebellion Rise is niet vernieuwend.
De grote kracht ervan is dat de liedjes zo catchy
zijn en zo lekker klinken dat het al bij de eerste
luisterbeurt lijkt alsof je alle liedjes kent. (Wim
Koevoet)

JOHN MAUS
Addendum
CD
Een halfjaar geleden was John Maus
terug. En hard ook. Screen Memories was loodzwaar
en tegelijkertijd heel lekker. Dat Maus nu alweer
met een opvolger op de proppen komt, is te wijten
aan de sessies voorafgaand aan Screen Memories.
Hij had materiaal over. Stevig materiaal ook. Tien
nummers plus de gemixte toevoegingen van 1987
en I Want To Live creëerden Addendum. Screen
Memories II, zou je ook kunnen zeggen. (Jelle
Teitsma)

LOREENA MCKENNITT
Lost Souls
LP, CD
Lost Souls is het eerste album van
Loreena McKennit dat volledig uit nieuw eigen werk
bestaat sinds An Ancient Muse uit 2006. Het album
biedt wederom haar unieke en eclectische mix van
pop, folk en wereldmuziek. Het album is gedeeltelijk
in de Real World-studio van Peter Gabriel
opgenomen en volledig door de Canadese zangeres
zelf geproduceerd. Te gast zijn o.a. Robert Brian
& Tal Bergman (drums), Hossam Ramsey, Graham
Hargrove & Rick Lazar (percussie), Nigel Eaton (hurdy
gurdy), Panos Dimitrakopoulos (kanoun), Sokratis
Sinopoulos (lyra), Haig Yazdjian (oud) en Miguel Ortiz
Ruvira (flamencopercussie). (Red)

JOHNNY MARR
Call The Comet

JANNE SCHRA
OK

(Concerto Records)
LP ltd roze/rood vinyl+CD, CD
‘Onze’ Janne Schra, bekend van haar eerdere bands
Room Eleven en Schradinova, is na een periode vol
reizen, veranderingen en verlangens weer OK. Diezelfde
reizen, veranderingen en verlangens zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden op haar derde soloalbum. Na haar
titelloze debuut uit 2013, inclusief het prachtige Speak
Up, was haar tweede plaat Ponzo een schot in de roos.
Overtuigend, in balans. En terecht genomineerd voor een
Edison en 3voor12 award. OK staat bol met fijnbesnaarde
liedjes. Ze creëren enerzijds een warm gevoel, waarbij
je stante pede zin krijgt om je koffers te pakken en naar,
zoals Janne bezingt, Parijs of New Orleans te verkassen.
Om ze er beide meteen maar uit te lichten, het nummer
Paris Syndrome is beeldschoon. Fraai opgebouwd,
waarbij steeds meer instrumenten hoorbaar zijn. New
Orleans daarentegen gaat over beschonken zijn in The
Big Easy, wat daar schijnbaarge makkelijk gaat. Het
warme gevoel wordt op OK moeiteloos afgewisseld met
tracks die nostalgie herbergen en oproepen. Dat doet
Paris Syndrome geriefelijk, aangevuld met onder andere
Stay Young en Friend. OK is mooi, van begin tot eind.
OK is soms traag, dan weer uptempo. Soms pop, dan
weer jazzy. Maar bovenal van zeer hoge kwaliteit. (Jelle
Teitsma)

Instores Janne Schra

ALBIN LEE MELDAU H
About You

(New Voodoo/Warner)
LP Ltd gekleurd vinyl, CD
Johnny Marr heeft zijn sporen voornamelijk
verdiend als gitarist, toetsenist en songwriter
van de vermaarde Britse band The Smiths. In
Engeland werden ze gedurende de korte tijd dat
ze bestonden de best band sinds The Beatles
genoemd, niet in de laatste plaats vanwege de
vele hits die ze scoorden. Maar helaas reikte de
roem voornamelijk tot aan de landsgrenzen. Marr
verliet de band in 1987, speelde sindsdien als
studiomuzikant en startte in de loop der jaren ook
enkele nieuwe bands. Sinds 2013 brengt hij platen
uit onder eigen naam en Call The Comet is alweer
de vierde. Hitpotentieel schrijven is hij in ieder
geval niet verleerd. In een aangename muzikale
kleur van Oasis, The Beatles en The Zutons, verpakt
in een stevige gitaarhuls en een Phil Spector-

15 juni Plato Utrecht 17.00 uur
16 juni North End 12.00 uur en
Concerto 15.00 uur
17 juni Velvet Delft 14.00 uur en
Plato Leiden 17.00 uur
24 juni Apeldoorn 16.00uur
(in de Platotent op het
Drakenbootfestival)
29 juni Plato Deventer 17.00 uur
14 september Plato Zwolle
17.00 uur (tijd o.v.)
21 september Plato Groningen
17.00 uur (tijd o.v.)

(Caroline/Universal)
LP, CD
De uit Zweden komende
Albin Lee Meldau
bevestigd maar weer
eens dat creaties uit
zijn vaderland garant
staan voor iets dat altijd prachtig is. In 2016 bracht
Meldau met de hulp van producer Björn Yttling,
bekend van Lykke Li en Peter Bjorn and John, zijn
eerste EP genaamd Lovers uit. Een jaar nadat deze
plaat op de markt was volgde zijn tweede album
Bloodshot. Nu is er dit nieuwe album door deze
30-jarige die zijn weg naar 13 nieuwe tracks heeft
weten te vinden. Een moderne bloemlezing die
hints lijkt te hebben van Jamie Woon zoals op The
Weight Is Gone en I Need Your Love in combinatie
met rauwheid en soul die onverwacht hun intreden
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doen op Before & After. Lange nadenken hoef
je over About You niet – deze laat je deze zomer
met je meewandelen om 23 oktober uit te komen
in de Melkweg om Albin live te horen. (Linda
Rettenwander)
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oorspronkelijke trio downtempo triphoppioniers
een vliegende start met de hattrick Who Can You
Trust?(1996), Big Calm (1998) en Fragments Of
Feedom (2000), gedrieën keurig gesitueerd tussen
de successen van collegae als Massive Attack,
Portishead en Tricky trok Morcheeba. Skye Edwards
ging solo, kwam terug (het verrassende Blood
Like Lemonade, 2010), DJ Paul Godfrey vertrok,
Morcheeba werd een duo met Paul's broer Ross
(het niet misselijke Skye & Ross, 2016) en samen nu
in 2018 weer onder de naam Morcheeba alsof er
niets gebeurd is. Dat hoor je ook niet, dat voel je
echter des te meer in de vooruitgesnelde singles
Never Undo en de titeltrack met de ook al zo Britse
publiekslieveling Roots Manuva. Welgekozen titel
derhalve en mooi op tijd voor de zomer(festivals):
chillen geblazen maar! (Albert Jonker)

MELODY'S ECHO CHAMBER
Bon Voyage
LP, CD
Het is ruim vijf jaar geleden dat Melody
Prochet haar succesvolle debuut uitbracht. Toen met
Kevin Parker (Tame Impala) als sparringpartner, nu
neemt Reine Fiske (Dungen) die honneurs waar. In
de mythische Zweedse bossen werd geschaafd aan
een nieuw, nog psychedelischer album, dat het net
als de voorganger vooral moet hebben van textuur
en Prochets lichte, sensuele sopraan. Mooie plaat
voor wie zich durft over te geven aan meertalige
muzikale transcendentie. (Max Majorana)

MR. GRAY
E.G.O.
LP

MARCUS MILLER H
Laid Black JAZZ

Hee. Wat? Wat is dit? Wat? Nou, dit. Mr.
Gray. Wie is hij dan? Hij maakt een geweldig album
hier. In het Nederlands. Dat kon toch niet? Is er dan
nog goede Nederlandse popmuziek? Ja. Want deze
Mr.Gray bewijst het. Hij gooit alles door elkaar. En ja.
Echt waar. Dit is gewoon echt een Nederlandse man.
Rap, jazz, rock, pop is het, lekker door elkaar. Mooi.
(Erik Mundt)

(Blue Note/Universal)
CD
Zijn vorige album,
Afrodeezia, was
een muzikale
geschiedenistrip, waarbij
de bassist terug naar
zijn roots ging en samenwerkte met Afrikaanse
en Latijns-Amerikaanse muzikanten. Laid Black is
een terugkeer naar het heden, vol elementen uit
de hedendaagse stadsmuziek: hiphop, rap, soul,
funk, r&b en natuurlijk jazz. Toch is het geen wilde
plaat geworden, maar heel relaxt. Uiteraard wel
weer krachtig en funky, zoals we van Miller gewend
zijn. Opgenomen in New York met zijn vaste band
en een uiteenlopende reeks gasten, die er echter
perfect bij passen, daar heeft de bandleider/
arrangeur een goed oor voor. Zo is een van de
hoogtepunten een hele groovy versie van het
aloude Que Sera Sera, waarin Selah Sue vocaal het
onderste uit de kan haalt. De jonge muzikanten in
zijn band kunnen werkelijk alles spelen en als je van
bas houdt, zit je bij Marcus ook ditmaal weer goed.
Kortom, een verplichte aanschaf voor alle Marcus
Miller-fans. (Jos van den Berg)

MT. DESOLATION H
When The Night Calls

(Island/Universal)
LP, CD
Acht jaar geleden
debuteerde Mt.
Desolation met een
titelloze album dat bol
stond van americana.
Best vreemd als je weet dat het duo Tim RiceOxley en Jesse Quin Britser dan Brits zijn en
bepaald niet bekend zijn met de weidse prairies
van de VS. Er volgde een extreem lange pauze
en het tweede album is eindelijk daar. Tim was
in de tussenliggende jaren vooral actief met zijn
andere band Keane. Daarin is hij keyboardspeler en
belangrijkste componist en het succes van die band
mag bekend zijn. When The Night Calls is een forse
stap voorwaarts en Mt. Desolation heeft uiteindelijk
een zeer eigen geluid weten te creëren. De teksten
zijn een stuk persoonlijker en minder gericht op
de clichés van Amerikaanse muziek. De plaat
werd opgenomen in thuishaven Sussex en het duo
kreeg hulp van hetzelfde team als op het debuut,
aangevuld met wat nieuwe musici waaronder Tims
dochter Lilac. Aan het eindresultaat is te horen dat

MORCHEEBA H
BLAZE AWAY
(Fly Algaric/Bertus)

LP, CD
Na een toevallige
ontmoeting met de
charismatische zangeres
Skye Edwards maakte het
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ze er plezier in hadden en dat ze zich volledig hebben
laten leiden door hun eigen ideeën die uitmonden in
een serie uitstekende songs. (Bert Dijkman)
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AGNES OBEL H
Late Night Tales

(News/PIAS)
2LP, CD
Traditiegetrouw bevat
elke editie van deze
inmiddels best wel
langlopende serie een
cover door de curator
van dienst, uitzonderingen daargelaten. Dat het
breekbare oeuvre van de Deense Obel zelf bepaald
niet misstaat tussen haar invloeden en voorbeelden
in, blijkt uit de frequentie waarin zijzelf een rol
speelt (maar liefst vier keer) maar dit eigenlijk
niet opvalt in deze sferische soundscape vol neo
klassieke klanken, (exotische) koorzang (Bulgarian
Folklore Choir), jazz en krautrock. Gelukkig
kan haar magische output wel een uitbreiding
gebruiken en de achterliggende beweegreden
zijn artistiek volledig verantwoord en bovenal: wat
horen wij haar toch graag zélf. Obel en haar partner
Alex besteedden nogal wat zorg aan het kiezen,
zo horen we een constante afwisseling oftewel
perfecte balans tussen modern en klassiek, net als
Obel zelf op haar prachtplaten. Een hypnotische,
verslavende topaflevering van LNT! (Albert Jonker)

PARQUET COURTS
Wide Awake!

(Rough Trade/Konkurrent)
LP, LP Deluxe, CD
De New Yorkse gitaarband Parquet Courts had
enige tijd geleden een onverwachte hoofdrol op
het laatste album van de Italiaanse componist
Daniele Luppi, die de band gebruikte als basis
voor zijn ode aan Milaan. Publiek dat nog niet
bekend was met het werk dat de band sinds
2011 uitbracht kon op die manier bekend
worden met hun hoekige punksound. Uiteraard
terug te voeren naar de New Yorkse godfathers
van The Ramones, maar tegelijkertijd is duidelijk
hoorbaar waarom Luppi hen koos voor een ode
aan de mode stad, aangezien de glamrock en de
artrock niet aan hen is voorbijgegaan. Niemand
minder dan Danger Mouse tekende dit keer voor
de productie, wat waarschijnlijk de meer dan
ooit funkende baspartijen verklaart. Daarmee is
de sound zo toegankelijk geworden dat ze het
inmiddels tot 3FM Megahit hebben geschopt,
maar hun ruige randje hebben ze zeker niet
verloren. (Jurgen Vreugdenhil)

MAAIKE OUBOTER
Vanaf Nu Is Het Van Jou
LP, CD
Maaike Ouboter wist zich met haar
debuut al te onderscheiden van alle
andere Nederlandse singer-songwriters en doet
dat nog iets nadrukkelijker met haar tweede plaat.
Op Vanaf Nu Is Het Van Jou worden mooie en
intieme verhalen getransformeerd in bijzondere
popliedjes, die herinneren aan het verleden van
de Nederlandstalige popmuziek, maar die ook in
het heden staan. Het zijn popliedjes die mooi en
veelzijdig zijn ingekleurd en tot leven worden gewekt
door de bijzondere stem van Maaike Ouboter.
Knappe plaat. (Erwin Zijleman)

PARKWAY DRIVE H
REVERENCE HEAVY
LP Ltd blauw/zwart
vinyl, CD
Het Australische Parkway
Drive heeft zich met
de eerste studioplaten
ontwikkeld tot een
van de meest brute
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en toonaangevende metalcore bands. Sinds
Atlas uit 2012 begrijpt het robuuste vijftal dat
het knijpen van de intensiteit de spanning recht
evenredig verhoogt en die dynamiek voert op
de nieuwe plaat Revenance op een even subtiele
en heldere als meedogenloze en krachtige wijze
de boventoon. Het levert een modern klinkende,
brute en oneindig diepe plaat op. (Menno Valk)
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GRETCHEN PETERS H
Dancing With The
Beast ROOTS

SLEEP
Sciences

(Proper/Bertus)
CD
Eigenlijk had Peters een
jaartje vrij willen nemen
na haar vorige album
Blackbirds, waarmee
ze een (voorlopig) hoogtepunt in haar muzikale
carrière afleverde. Maar in 2016 stierven zowel
haar moeder, twee vrienden als haar hond en werd
Trump tot president gekozen. De enige manier
om daarmee om te gaan was het schrijven van
nieuwe liedjes. En opnieuw bewijst Gretchen dat ze
een meester-songwriter is. Laat ik voorop stellen
dat dit niet hét hitalbum van de komende zomer
zal worden. Daarvoor is het materiaal van deze
singer-songwriter te zwaarmoedig, ook nu weer.
Maar deze liedjes zijn werkelijk zo mooi dat ze je bij
vlagen de adem benemen. Een van de allermooiste
liedjes is The Show, een autobiografisch nummer
over het leven van een reizende troubadour, met
zo’n prachtig gitaarmotiefje waar Peters een patent
op heeft. Muzikaal is het ook dik in orde, niet
te overdadig maar effectief, zoals de prachtige
slidegitaarbijdragen van Jerry Douglas. (Jos van
den Berg)

STONER

(Too Many/Warner)
LP, CD
Lomp, log, stroef, stoned en langzaam. Je zou
een plaat van Sleep met een eindeloze rij van
deze steekwoorden kunnen opsommen en het
zou hout snijden. De band grossiert in zware riffs
en neemt als vanouds ruim de tijd om je uit jezelf
te laten treden. Met verschillende tracks die
boven de tien minuten klokken en ruimte bieden
voor lang uitgesponnen op- en afbouwwerk.
Waarbij de band traditiegetrouw beide woorden
van het genre stoner metal serieus neemt. Sonic
Titan en Marijuanaut’s Theme zeggen wat dat
betreft voldoende. Ons predicaat Luistertrip was
dan ook nog nooit zo treffend. Dat verschillende
leden ook actief zijn in High On Fire en OM is
aan de plaat af te horen. Vervelend is dat niet.
Wel zijn de riffs wat minder catchy of memorabel
dan op eerder werk. Dit is echter zo’n plaat
waarbij je blij bent dat er juist niet te veel
geëxperimenteerd wordt. (Niels Achtereekte)

NATALIE PRASS H
The Future And The
Past

(PIAS)
LP, CD
Natalie Prass was al een
jaar of zes met weinig
succes bezig met het
maken van muziek toen
ze werd opgepikt door haar schoolvriend Matthew
E. White, die haar songs voorzag van een geluid dat
wel een breed publiek wist aan te spreken. Ruim
drie jaar na het bejubelde debuut dat voorzichtig
in de voetsporen trad van de plaat die Dusty
Springfield in Memphis maakte, is ze terug. Ook
The Future And The Past werd weer geproduceerd
door Matthew E. White, maar klinkt toch anders.
Op haar tweede plaat kiest Natalie Prass voor
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een wat meer pop en r&b georiënteerd geluid,
met hier en daar een funky uitstapje. Het klinkt op
het eerste gehoor wat minder bijzonder dan haar
debuut, maar de aanstekelijke songs zullen zeker
worden gewaardeerd door een ieder die bij de grote
popprinsessen net wat te weinig kwaliteit hoort.
Bovendien wint de muziek van Natalie Prass snel aan
kracht en diepte. (Erwin Zijleman)

MICHAEL RAULT
It's A New Day Tonight
LP Ltd lila vinyl, CD
Powerpop op een soullabel is niet
altijd een succes. Het grote voorbeeld
van Michael Rault is de band Big Star en die kunnen
daarover meepraten. Die band bracht hun platen
uit via Stax en werden indertijd compleet over het
hoofd gezien. Rault brengt It’s A New Day Tonight uit
op Wick Records dat een onderdeel is van Daptone
Records en hopelijk ondergaat hem niet hetzelfde
lot. De Canadees heeft een sterke voorliefde voor
seventies pop en naast Big Star hoor je de invloed van
10CC, Paul McCartney & Wings en Badfinger. Allen
blinken uit in de ultieme popsong en dat is precies
van Rault op deze plaat nastreeft. De songs werden
nagenoeg live in de studio gespeeld en daarmee krijg
je een onvervangbare feel die het album extra kracht
meegeeft. (Bert Dijkman)

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
Hope Downs

(Subpop/Konkurrent)
LP Ltd gemarmerd blauw vinyl, CD
Hier hebben we toch wel weer een heel
bijzonder debuutalbum te pakken. Nou, niet
helemaal want Rolling Blackouts Coastal Fever
vuurde al twee ep’s af die de gemoederen al flink
verhitten. Maar Hope Downs, het echte debuut
van deze vijf jonge jongens uit Melbourne,
Australië gaat hoe dan ook de wereld veroveren.
Rolling Blackouts C.F. leunt sterk op een fijne
ouderwetse sound die teruggrijpt naar de jaren
tachtig. Rammelende postpunkpop gebaseerd
op snelle drumticks en akoestische gitaren,
met daaroverheen een kronkelende elektrische
gitaar. We komen dan op het terrein van band
als The Chills, The Fall, Orange Juice en jawel,
The Feelies. De hypnotiserende, nerveuze
pop is werkelijk waar een feest, veroorzaakt
door de catchy refreintjes, de snappy hooks
en droogkloterige zang. Ik ben er nog niet
uit of de knapen superstrak of sloom losjes
spelen – als The Strokes – maar waarschijnlijk is
het allebei. Want de Rolling Blackouts stralen
zowel tomeloos enthousiasme als een dwarse
onnadrukkelijkheid uit. En het lijkt allemaal
zo moeiteloos; ze spugen er in een kleine 37
minuten tien urgente punkpopliedjes uit, die
zonder uitzondering alle van een jaloersmakend
hoog niveau zijn, al kan ik alvast wel verklappen
dat Talking Straight dé perfecte zomerhit is. In
augustus op Lowlands, nu al in de winkel: de
band van het jaar? (Wieben Rijkeboer)

DIZZY REED H
Rock 'n Roll Ain’t Easy

(Gold Robot/Suburban)
LP Ltd paars vinyl / CD
Terwijl hij nu de wereld
rondtoert met Guns N’
Roses, de band waar
hij sinds 1990 deel van
uitmaakt, is het voor
toetsenist Dizzy Reed hoog tijd om te laten horen
waartoe hij zelf in staat is. Het eindresultaat is zijn
solodebuut Rock ’N Roll Ain’t Easy, een album met
dertien lekker in het gehoor liggende rocktracks
die met hulp van muzikanten van onder meer Quiet
Riot, Thin Lizzy en W.A.S.P. tot stand zijn gekomen.
Ook Guns N’ Roses-gitarist Richard Fortus heeft
een muzikale bijdrage geleverd en is te horen in
This Don’t Look Like Vegas, de eerste single van het
album. Het is geen verrassing dat de toetsen op Rock
N’ Roll Ain’t Easy prominent aanwezig zijn, hoewel
het album als geheel een stevig en bluesy rockgeluid
blijft houden en nummers als Dirty Bomb en de
titeltrack sterk aan Guns N’ Roses doen denken. Rock
’n roll is niet altijd gemakkelijk, waarschuwt Reed met
de titel van zijn album, maar blijft wel heerlijk om naar
te luisteren! (Godfried Nevels)
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INTERVIEW ROLLING BLACKOUTS
COASTAL FEVER
Door: Ruben Eg
Menigeen had hem vorig jaar in zijn eindlijstje staan: de The French Press ep van Rolling Blackouts
Coastal Fever, inmiddels kortweg Rolling Blackouts C.F. geheten. Sindsdien was het reikhalzend
uitkijken naar Hope Downs; de bij Sub Pop uitgegeven eerste volledige langspeler van het
Australische vijftal.

MANIA
speciale sound waar je naar zocht?

Misschien omdat jullie muziek maken die je écht
live moet horen?

‘Een beetje van alles wat. We hadden een paar
ideeën: popsongs met jagende gitaren, met simpele
en melodieuze gedreven ritmes, een akoestische
gitaar die meer bij de ritmesectie past, plus twee
elektrische gitaren er overheen die doen wat ze
willen. Dat was een beetje het hokje waar we ons in
plaatsten. Dit is wat er uiteindelijk van geworden is.
Een echte definitie voor de muziek die we maken
hebben we niet. We zeggen altijd een beetje
cynisch dat we ‘stoere pop’ of ‘softe punk’ maken.
Eigenlijk als grapje, want zo punk zijn we helemaal
niet en zo heel pop klinken we ook niet. Maar dat
lepelen we maar op als iemand ons er om vraagt.
We horen wel eens dat er veel ruimte zit in onze
liedjes. Misschien is dat wel iets Australisch, waar je
enorme uitgestrekte vlaktes hebt als je de stad uit
gaat. Veel klassieke Australische bands uit de jaren
tachtig hadden dat ook, zoals The Go-Betweens en
The Triffids; die enorme ruimte die onbewust in de
muziek sluipt.’

‘Misschien wel, ja. Iets anders kan het niet zijn.
We zijn niet bepaald charmante of aantrekkelijke
figuren. De enige manier waarop wij iemand voor
ons kunnen winnen is met optreden (lacht). Toch
zijn we meer als songschrijversproject, dan als
band begonnen. Ik ben met Fran (Keaney, red.) en
Joe (White, red.) liedjes gaan schrijven op onze
slaapkamers. Echte grote ambities hadden we niet.
We hadden daarvoor wel in verschillende bandjes
gespeeld, maar met Rolling Blackouts Coastal Fever
zijn we juist heel voorzichtig wat gaan optreden. In
het begin speelden we slechts om de paar maanden
ergens. Het duurde even voor we in echte zalen
gingen spelen. Pas toen werden we langzaam een
echte liveband.’
Door de vele tempowisselingen in de liedjes op
Hope Downs, lijkt het alsof jullie al jammend liedjes
in elkaar schroeven. Hoe begint het schrijfproces
doorgaans?

Hope Downs heeft een echt ‘rand-van-de-stadgehalte’, zeker als je naar de teksten luistert.

‘Aanvankelijk begon een nummer altijd met de
tekst, waarna we samen de muziek maakten. Dat
veranderde door de jaren heen. Nu maakt Fran, Joe
of ik eerst een soort skelet van iets dat een liedje
moet worden, waarna we er als band een geheel van
maken. Daarom komt de ritmesectie er nu zo sterk
doorheen.’

‘We wonen in Melbourne; in een grote stad, maar
toch dicht bij de natuur. Die fascinatie hebben we
allemaal wel. Ik denk dat de omgeving waarin je
woont en de ervaringen die je opdoet onbewust in
de dingen die je maakt doorschijnt. Het beïnvloedt
je toch. An Air Conditioned Man, het eerste
nummer van de plaat, heeft absoluut dat gevoel
van vervreemding in een grote stad. Fran heeft
het nummer grotendeels geschreven. Ik zing het
laatste refrein, wat een soort tegenreactie is op het
hoofdfiguur uit het nummer die een paniekreactie
heeft over zijn 9-tot-5-leven in de stad.’

Is er een nummer van de eerste twee ep’s, waarvan
je nu denkt: ‘Daar hadden we nu iets totaal anders
van gemaakt’?
‘Interessante vraag. Er is een oud nummer, Angoline,
dat we nog altijd nu en dan live spelen. Maar de
huidige versie is heel anders dan de versie die we
jaren terug opnamen voor een ep waar nummers van
meerdere bands op stonden. Het is veel meer poppy
dan wat we nu schrijven. Daarom past het eigenlijk
niet zo goed in de set. Het is in een totaal andere
tijd geschreven, maar we houden toch nog erg
van het nummer. Ik denk dat als we het nu hadden
geschreven er iets totaal anders uit was gekomen.’

Strokes. Tom Russo, een van de drie zingende en
liedjesschrijvende gitaristen van de band, herinnert
zich het optreden eveneens nog goed. ‘Geen
idee waarom, maar het was het drukst bezochte
optreden van die tournee’, zegt hij over de toen
vooruitgesnelde roem.

Wie er begin september 2017 bij was in de
Tolhuistuin, de dependance van de Amsterdamse
poptempel Paradiso, keerde razend-enthousiast
thuis. De frisse popsongs van de Rolling Blackouts
Coastal Fever, gedreven door hoekige gitaarlijnen
en een strakke ritmesectie, deed veel aanwezigen
denken aan hun eerste kennismaking met The

Bellarine, mijn favoriete nummer van de plaat, heeft
ook zo’n intrigerend hoofdpersonage.
‘Joe heeft dat geschreven. Bellarine is de naam
van een badplaatsje, aan de overkant van de baai
bij Melbourne. Ik kwam daar als kind vaak vakantie
vieren, Fran en Joe ook. Het vertelt het verhaal van
een terneergeslagen vader die vanaf het strand
in Bellarine de wolkenkrabbers van Melbourne
in de verte ziet. Hij maakt een zware tijd door, is
vervreemd van zijn dochter en blikt terug op zijn
leven. Bellarine is een badplaats, maar tegelijk een
zware omgeving. Mensen die er wonen hebben
het niet makkelijk. Het is een mooie plek, waar het
tegelijk ook best deprimerend kan zijn.’

Misschien omdat de drie songschrijvers in één band
elkaar nu beter aanvoelen?
‘Ja. We spelen nu een paar jaar samen en alles is
inmiddels tweede natuur geworden. Je hoeft weinig
meer tegen elkaar te zeggen. Een knikje is genoeg.’
Wat had je indertijd zelf voor ogen? Was er een
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PAUL RODGERS H
FREE SPIRIT
(Proper/Bertus)

3LP, CD+DVD, Bluray
Paul Rodgers is altijd
lekker muziek blijven
maken na de Free.
In Bad Company, in
The Firm, als zanger
van Queen en als solist heeft hij een omvangrijk
oeuvre opgebouwd: 30 albums; 125 miljoen
platen verkocht. Vorig jaar heeft hij in de Royal
Albert Hall de geest van Free voor even nieuw
leven geblazen onder het motto Free Spirit –
Celebrating The Music Of Free. Dat gebeurden
in het kader van een tournee ter gelegenheid
van het vijftigjarig jubileum van Free. De band is
niet zo bonkig als Free dat als geen andere was,
de sologitarist probeert – gelukkig – niet in de
voetsporen van Paul Kossoff te treden, maar het
optreden klinkt lekker vet. Prachtig om al die
ouwe Free-krakers nog eens te horen. Er worden
ook een paar Free-tracks gespeeld die de
originele band nooit live gespeeld heeft (Love
You So en Catch A Train), dus er is ook nog wat
nieuws te horen. Het concert en de concertfilm
zijn beschikbaar op cd/dvd, vinyl en blu-ray.
(Fons Delemarre)

XAVIER RUDD
Storm Boy

(Nettwerk/Warner)
2LP, CD
Natuurlijke klanken verbonden met de innerlijke
kleuren van het menselijk bestaan maken dat
elk werk van de 39-jarige Australiër magisch is.
Xavier Rudd werd bekend als de man achter een
rijke verzameling didgeridoos en zo was daar
opeens zijn album Food In The Belly waarop
het onweerstaanbare Messages te horen is.
Inmiddels zijn we ruim veertien muziekjaren
verder waarin Rudd ons heeft laten zien dat
hij het onkenbare kenbaar maakt. Voor zijn in
2012 uitgebrachte album Spirit Bird, waarvan
Follow The Sun de meeste bekendheid kreeg,
nam hij geluiden op van echte spirit birds in de
Australische outback. Rudds stijl om zo puur te
werken dat zijn creaties je hart bereiken en pas
daarna je oren, maakt ook dat zijn nieuwe album
Storm Boy een ware gem is om naar te luisteren.
Xavier zelf omschrijft het als een verlengstuk van
Spirit Bird waarop wij verder oorgetuigen mogen
zijn van zijn belevingen in de afgelopen jaren.
(Linda Rettenwander)

SERPENTWITHFEET H
Soil

SNOW PATROL
Wildness

(Polydor/Universal)
LP Ltd Picture Disc, CD, Cd Deluxe + bonustracks
Het heeft zeven lange jaren geduurd sinds de vorige prima plaat Fallen Empires voordat er nu eindelijk
weer eens een nieuwe plaat van Snow Patrol te verwelkomen valt. De reden voor deze tijdsperiode
is niet zo’n fijne: voorman Gary Lightbody had last van een flinke depressie die hij met veel alcohol
probeerde weg te drinken. Bovendien had hij ook nog eens suïcidale gevoelens. Nu waren de Snow
Patrollers al nooit de grootste lachebekjes op een feestje en je kunt je voorstellen dat op Wildness
het er zo mogelijk nog droeviger aan toegaat getuige ook songtitels als Don’t Give In, Heal Me, A
Dark Switch en What If This Is All The Love You Ever Get? Maar… ook hier gaat wederom de aloude
creatieve wet op: hoe meer de ellende van de muzikant hoe groter de winst voor de fan. Want de
droefheid is verpakt in bol van emoties aanzwellende violen en gitaren, ondersteund door een flinke
doffe beukdrum en de magistrale melancholische stem van Lightbody. Oftewel: vintage Snow Patrol
maar dan nog een beetje meer. Welkom terug mannen! (André de Waal)

DE GELIMITEERDE PICTURE DISC OP VINYL IS ALLEEN TE KOOP IN DE MANIA WINKELS!
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(Secretly Canadian/
Konkurrent)
LP Ltd geel vinyl, CD
Een van de
interessantste avantgarde zangers en
performance artiesten
van het moment. Serpentwithfeet a.k.a.
Josiah Wise z’n artisticiteit speelt zich af in de
obsessieve wereld van het snel vervliegende
en het eeuwigdurende. Kerncomponenten van
z’n artistieke reis die in z’n jeugd begon toen
hij koorzangertje in Baltimore was en daarna
een drijfveer bleef tijdens zijn kunststudie (vocal
performance) in Philadelphia en later toen
hij zich vestigde in New York. Op zijn debuut
keert SWF terug naar de gevoeligheid en
nieuwsgierigheid van jeugd… to the inhinged
version of himself he was sure had outgrown.
Medegeproduceerd door Mmph, Kate Gately,
Clams Casino (FKA Twigs, The Weeknd) en Paul
Epworth (Adele, Bruno Mars). Fans van Antony
And The Johnsons en Moses Sumney moeten dit
horen. (Red)
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Essential

SHANNON SHAW
Shannon In Nashville
LP, CD

(PIAS)
LP, CD
Het uit Gent afkomstige
Soulwax, geformeerd
rondom de broers
Stephen en David
Dewaele en jeugdvriend
Stefaan van Leuven, timmert inmiddels als weer
zo’n 23 jaar aan de weg met muziek die zich op
de scheidslijn van dance en rockmuziek beweegt.
In 2017 zag het inmiddels veel bejubelde album
From Deewee het levenslicht, een plaat die in
een take werd opgenomen. De groep kreeg de
opdracht om een essential mix te maken voor de
BBC en sloot zich daarom twee weken op in de
studio om te werken aan een uur muziek. Om het
hoofd fris te houden tijdens het productieproces
werd er geen instrumentarium gekozen dat ze op
From Deewee wél hadden gebruikt. Het resultaat
is een twaalf tracks durende dampende mix van
aanstekelijke dancemuziek van het hoogste niveau
en een opvallende jaren tachtig sound. Wel moet
gezegd worden dat men van het rockmuziekpad is
afgestapt, maar dat zal de pret zeker niet drukken.
(Luc van Gaans)

Tijdens de opnames voor het laatste
album van Shannon & The Clams moet producer
en labelbaas Dan Auerbach behoorlijk onder de
indruk zijn geraakt van zangeres Shannon Shaw. Niet
onbegrijpelijk, want haar smachtende stemgeluid
leent zich niet alleen voor de girl group sound die
de belangrijkste inspiratiebron voor The Clams is,
maar ook voor de blue eyed soul waarmee Auerbach
op zijn eigen laatste lp en van zijn band The Arcs
experimenteerde. Met in de gelederen onder andere
Gene Chrisman en Bobby Wood, ooit onderdeel
van de legendarische American Studios Band, is het
niet verwonderlijk dat de lp moeiteloos in de traditie
van Dusty In Memphis en From Elvis In Memphis is
te plaatsen, legendarische lp’s die de grens tussen
soul, country en pop in kaart brachten. Zonder twijfel
de beste lp die er voorlopig uit Auerbachs Easy Eye
studio is voortgekomen. (Jurgen Vreugdenhil)

SIMIAN MOBILE DISCO
Murmurarions DANCE
2LP, CD
Al tijdens de samenwerking maar
helemáál sinds de afsplitsing van de onderschatte
prog-psychedelische band Simian en de daverende
successen als dj-duo, mixers en producers, leest
de disco-en biografie van dit Britse progressieve
danceduo niet alleen als een studie naar dansvloer
gerichte muziekstijlen. James Ford en (de zieke) Jas
Shaw op Murmurations excelleren in samenwerking
met Hackneys vrouwenkoor Deep Throat Choir.
S.M.D. beleefde de aanwezigheid van het koor in
hun studio als één grote synthesizer. Bevreemdende
maar organische techno en een gedurfde stap na
lange afwezigheid. (Albert Jonker)

SPOCK’S BEARD H
Noise Floor

(InsideOut/Century
Media)
2LP+2CD, 2CD
Het bespreken van
nieuwe releases van
Spock’s Beard, ooit in
de jaren negentig en
begin van deze eeuw de vaandeldrager van de
epische progrock, blijft lastig. Ze zijn eigenlijk
nog steeds zoekende sinds oprichter en grote
man/componist Neal Morse de Heere vond en
dientengevolge zijn eigen solopad ging volgen.
Zo was de vorige release The Oblivion Particle
(2015) nogal wisselvallig, de plaat daarvoor Brief
Nocturnes And Dreamless Sleep (2013) uitstekend,
en zit Noise Floor er nu een beetje tussenin. Er
komen geen epics op voor, de langste track is acht
minuten, dus dat is op voorhand al jammer. Ook
is de band meer de populaire toer op gegaan,
een beetje zoals toen drummer/zanger Nick
D’Virgilio Neal Morse verving. Dat pakte toen niet
zo goed uit. Tegelijkertijd zitten in veel nummers
erg leuke stukjes, vooral als toetsenist Ryo
Okumoto of gitarist Alan Morse de ruimte krijgen
(bijvoorbeeld in One So Wise) wat vooral op het
tweede gedeelte van Noise Floor geschiedt. Door

PAUL SIMON
Graceland Remixes
2LP, CD
Het klassieke album Graceland wordt
nu op een unieke manier onder handen genomen
door de crème de la crème van de dance dj’s en
artiesten. Het hele album krijgt een dancebewerking
die in sommige gevallen een haast onherkenbaar
resultaat heeft. Groove Armada bijvoorbeeld, zij
doen You Can Call Me Al op volstrekt eigen wijze
en zij zijn niet de enige. We horen remixen van o.a.
Joris Voorn, Photek, Paul Oakenfold en Thievery
Corporation. Eervolle vermelding voor Richy Ahmed
die The Boy In The Bubble met respect voor het
origineel van een andere invalshoek voorziet. Paul
Simon gaf het project zijn volledige goedkeuring.
(Bert Dijkman)
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KAMASI WASHINGTON
Heaven & Earth JAZZ

(Young Turks/Beggars)
4LP, 2CD
Hemel en aarde. Het zijn grote woorden die Kamasi
Washington aan zijn nieuwe album meegeeft. Toch zouden
die grote woorden zo maar een groots album op kunnen
leveren. De Amerikaan is in slechts enkele jaren namelijk
uitgegroeid tot icoon van de huidige jazzgeneratie. Dit
dubbelalbum (zo’n 2,5 uur!) bevat zestien songs die de
grenzen van de traditionele jazz nog meer oprekken. Waren
we wat dat aangaat al veel van Washington gewend, nu
slaagt hij er, samen met zijn band The Next Step en The
West Coast Get Down-collectief, in om stijlen zoals jazz,
soul, symfonische rock, funk, fusion en filmmuziek op
uiterst verfijnde wijze te blenden. Om bij die filmmuziek te
beginnen: dit album begint met een heerlijke interpretatie
van de soundtrack van Fist Of Fury, de gelijknamige kung
fu-film uit de jaren zeventig. Verder even een greep in deze
muzikale schatkist doen? In Can You Hear Him, vindt er
eerst een minutenlange, gierendgekke orgelsolo plaats,
alvorens Washington zijn tenorsax laat spreken. Tiffakonkae
swingt als een dolle en Testify draait juist om een slicke
eightiessaxpartij. The Space Travellers Lullaby klinkt ruim
tien minuten groots en meeslepend en Street Fighter Mas
bouwt minutenlang voort op een schitterende zangpartij van
een koor. Ieder nummer heeft weer een andere stijl, deze
artiest laat zich nergens temmen of afremmen. Het verveelt
nooit, is het ene moment nog intiem en zacht, het andere
schuurt en gromt menig muziekliefhebber wakker uit de
droom die veilig musiceren heet. Bestond zijn debuutplaat
The Epic al uit drie delen, een jaar na de Harmony of
Difference-ep slingert deze songwriter al weer een
dubbelalbum de markt op. En wat blijkt? Heaven & Earth
beweegt hemel en aarde. Een groots album, inderdaad.
(Dennis Dekker)
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het grote vakmanschap zal een plaat van Spock’s
Beard natuurlijk nooit slecht zijn maar ik snak zo
langzamerhand toch wel weer naar een epische
plaat waar alles op klopt. (André de Waal)

LUISTER
TRIP

SAMBA TOURE
Wande WORLD
LP, CD
Wande is het vijfde album van deze
inmiddels legendarische Malinese
zanger/gitarist. Samba, een leerling van Ali Farka
Touré, heeft met alle groten uit Mali samengewerkt
en met een reeks sterke albums en veel optreden
zijn naam gevestigd als een van de toonaangevende
artiesten uit dit Afrikaanse land. Touré heeft
inmiddels een duidelijk eigen geluid ontwikkeld en
bewijst met dit sterke album een van de trendsetters
van de moderne Malinese muziek te zijn. (Jos van
den Berg)

JENNIFER WARNES
Another Time, Another Place
CD

KAMAAL WILLIAMS
Return JAZZ

Jennifer Warnes was een van de
favoriete achtergrondzangeressen van Leonard
Cohen, maar ook de vrouwelijke stem in een
aantal duetten die wereldhits werden. Na lange
afwezigheid heeft ze eindelijk weer eens een plaat
gemaakt, waarvoor ze Leonard Cohen-bandleider
Roscoe Beck en flink wat topmuzikanten wist
te strikken. Het levert een intense plaat op vol
stemmige songs waarin de dood een belangrijke rol
speelt, maar de stem van Jennifer Warnes nog net
zo bijzonder, emotievol en krachtig klinkt als in haar
jonge jaren. (Erwin Zijleman)

RYLEY WALKER
Deafman Glance

(Dead Oceans/Konkurrent)
LP, CD
Albums van meestergitarist Ryley Walker variëren
tussen compleet instrumentale en meer singersongwriter georiënteerde albums. Zijn vijfde,
Deafman Glance, hoort in die laatste categorie.
Uiteraard wordt er wel degelijk knap gitaar
gespeeld, waarbij zijn fenomenale beheersing van
de finger picking techniek het meeste opvalt. De
licht psychedelische sound doet enigszins denken
aan Tim Buckley, ook iemand die talent voor zijn
instrument wist te combineren met een groot
songwritertalent. Een ander referentiepunt is de
onnavolgbare John Fahey, wiens experimentele
benadering van rootsmuziek uit de Mississippi
delta, ook terug te horen is in de diepe blues
zoals Walker die weet te brengen. Tegelijkertijd
weet hij toegankelijk genoeg te blijven om ook
voor de minder progressieven onder ons een
muzikaal interessant album te maken. De fraaie
arrangementen geven de songs vaak een jazzy
ondertoon mee, nog het meest nadrukkelijk in
eerste single Telluride Speed. Een volledig eigen
geluid van een zeer vakkundig muzikant. (Jurgen
Vreugdenhil)

KELLY WILLIS
Back Being Blue
LP, CD

(Black Forest/V2)
LP, CD
We worden dit voorjaar overspoeld met nieuwe
releases uit de Londense jazzscene. Niet dat
we daarover klagen, want het ene album is nog
sterker dan het andere. Voor ons ligt nu de
debuutplaat van toetsenist Kamaal Williams,
die we nog kennen als de helft van het duo
Yussef Kamaal, zijn samenwerking met drummer
Yussef Dayes, die in 2016 het album Black Focus
opleverde, een spannende mix van Britse hiphop
en jazzfunk. Beide heren gingen vervolgens
op eigen houtje verder en Williams brengt
dit nieuwe album uit onder de toepasselijke
titel The Return, gemaakt met de waanzinnige
ritmesectie van drummer MckNasty en bassist
Pete Martin. Het vierde groepslid is technicus
Richard Samuels, wiens studio-expertise cruciaal
is voor de muziek. Gitarist Mansur Brown, die
we op veel Brownswood-platen tegenkomen,
is te gast op LDN Shuffle, met een geweldige
John McLaughlin-achtige solo. Dit is niet zozeer
jazz, maar wel vreselijk jazzy, met een mix van
jazzfunk, fusion en hiphop, waarbij het vooral om
de beats draait. (Jos van den Berg)

ROOTS

Haar eerste album verscheen al in 1990,
maar na het sterke Translated From Love uit 2007
was het een tijd lang stil rond Kelly Willis, omdat ze
vier kinderen kreeg met haar man Bruce Robinson.
Samen maakten ze twee mooie duoplaten in 2013
(Cheater's Game) en 2014 (Our World), maar nu
is er eindelijk weer een echt soloalbum van deze
sympathieke countryzangeres. Hoewel, ook dit keer
is echtgenoot Robinson weer gewoon van de partij,
dit keer als producer, zoals hij dat in het verleden al
vaker was. Busy Being Blue opent uitstekend met het
soulvolle titelnummer dat een beetje doet denken
aan Shelby Lynne. Wat volgt is een half uur gevuld
met fraaie en afwisselend klinkende countryliedjes
die teruggrijpen op het geluid van de popcountry
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ZEAL & ARDOR H
Stranger Fruit HEAVY

zoals die in Nashville werd gemaakt in de jaren
zestig, wat Willis onderstreept met een cover van
het van Skeeter Davis bekende I'm A Lover (Not A
Fighter). Busy Being Blue klinkt hartstikke retro, maar
de term ouderwets is absoluut niet op zijn plaats.
Behalve dan als we het hebben over de kwaliteit. Die
is ouderwets goed. (Marco van Ravenhorst)

(Warner)
2LP ltd paars vinyl, CD
Zeal & Ardor, het
eenmansproject van
Manuel Gagneux, wist
in 2017 god en duivel te
verrassen met het album
Devil Is Fine. Het album wist evenals het in eigen beheer
uitgebrachte debuut uit 2014 met een even gewaagde
als onwaarschijnlijke hybride van blues, soul, gospel
en blackmetal het nodige zwart-magische stof doen
opwaaien. Zeal & Ardor levert dan ook een opwindend
bewijs dat er ook binnen enigszins verstokte genres
nog ruimte tot vernieuwing is. Voor Stranger Fruit – vrij
naar het klassieke jazznummer – heeft Gagneux het wat
grootser aangepakt. De samenwerking met producer
Kurt Ballou (Converge, Kvelertak, Nails) zorgt namelijk
voor een voller en veelzijdiger klankenpalet. Daarnaast
zijn er ook de nodige hardcore-invloeden geïnjecteerd
wat een en ander van nog meer dynamiek voorziet.
Toch zijn het vooral de spetterende songs die je keer op
keer naar binnen weten te trekken. Met Stranger Fruit
wentelt Zeal & Ardor zich opnieuw op indrukwekkende
wijze in duivelse spiritualiteit. (Dries Klontje)

WOODEN SHJIPS
V
LP Ltd blauw vinyl, CD
De meest constante leiders van de
hedendaagse psychedelische beweging. Het
kwartet heeft z’n rijke geluid uitgebreid met nog
meer laid back klassieke zomersongs. Geïnspireerd
door het tumult in de wereld en de behoefte om
een andere kijk op vrede te bieden. En daarom zijn
op V hun hypnotiserende handelsmerk grooves
bekeken met een optimistische blik, ‘resulting in
music that is bright and vital’. En toch schemert in
iedere song de typische sound door, een relaxte
summer vibe. Wooden Shjips heeft heel bewust de
kleur van het album bepaald. De band deelt een
collectieve liefde voor de klassieke rock van Velvet
Underground tot Neil Young en dat zullen we weten
ook. (Red)

HAEVN: WAT ZIJN JULLIE DRIE FAVORIETE ALBUMS EN
WAAROM ZIJN ZE ZO GOED?

MADONNA – RAY OF LIGHT

We houden van de producties van William Orbit op dit album. Een track
als Frozen is een kunstwerk zowel als song als productie. In een interview
over het album zei Orbit: ‘Back then, there was no fear. Now everybody is
terrified of doing something different. I’m very proud of my work on that
record – I think it still holds up today.’ Daar zijn we het helemaal mee eens.

DAVID GRAY – WHITE LADDER

Een album dat werd gemaakt met nul budget en de meest simpele opname
apparatuur. Die vibe samen met de geweldige songwriting maakt het tot
een uniek album. Het ultieme on the road album met tracks als Please
Forgive Me en Babylon.

DAMIEN RICE - O

Het uitgangspunt voor dit album was: ‘Probeer met niemand rekening te
houden en maak een album voor jezelf.’ Dit kan je duidelijk horen in een
track als Eskimo waarin Damien een operazanger voor het outro opnam.
We houden van de strijkersarrangementen die een grote inspiratiebron
voor ons zijn.

DAVID CROSBY SEASICK STEVE
THE MAVERICKS DRIVE-BY TRUCKERS
SAM OUTLAW DEWOLFF MARLON WILLIAMS
HISS GOLDEN MESSENGER TIM KNOL BOMBINO
COURTNEY MARIE ANDREWS I’M WITH HER
LEE BAINS III & THE GLORY FIRES SONS OF BILL ERIN RAE
CC SMUGGLERS STEVE SMYTH THE DAWN BROTHERS
A FULL DAY OF THE BEST AMERICANA,
COUNTRY, FOLK, BLUES & ROOTS ROCK MUSIC

TICKETS & INFO: WWW.ONCEINABLUEMOONFESTIVAL.NL
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VELVET MUSIC AMSTERDAM
Velvet Music Amsterdam is sinds 2006 gevestigd op de Rozengracht in het centrum Amsterdam.
Daarvoor was het een vestiging van de Plaatboef. Sinds 2014 hebben Esther Lutgendorff (31) en
Merel Parlevliet (29) de winkel overgenomen en zijn nu zo’n vijf jaar trotse eigenaars.

Merel was eerder al werkzaam in Velvet Leiden,
Esther werkte al als tourmanager en merchandiser
en plots besloten ze samen Velvet Amsterdam over
te nemen, op te knappen en er een frisse, jonge
wind door te laten waaien. Een week lang werd de
winkel gesloten tijdens de overname. Een team van
vrienden en vrijwilligers hielp mee de licht verwaarloosde platenzaak te transformeren naar een nette
winkel met een hoop vinyl, cd’s, dvd’s, spellen, boeken en merchandise.
Zodra je binnenkomt val je meteen met je neus in
de nieuwe releases. Aan de ene zijde de nieuwste
releases op cd, aan de andere kant de releases op
lp. Loop je verder de winkel in, kom je steeds meer
in het ‘gruizige’ tweedehands gedeelte. Rijen tweedehands cd’s en lp’s, die elke week vers bijgevuld
worden. Behalve een grote popafdeling, met als
specialiteit de leukste nieuwe ‘indie’ releases, heeft
Velvet Amsterdam een uitgebreide wereldafdeling
(met een groot assortiment van het label Analog
Afrika en Souljazz records), klassiek, jazz en hiphop.
Voor de filmliefhebber is er een aanbod van de
beste dvd’s, van de wat oudere kijkhuis klassiekers
tot de nieuwste films.
Achterin de winkel bevindt zich een podium, waar

ook flink gebruik van wordt gemaakt. Tijdens Recordstore Day weten de dames al jaren een geweldige line-up te programmeren en sinds december
2017 werkt Velvet Amsterdam samen met het Radio
1 programma Nooit Meer Slapen van de VPRO. Om
de vrijdag worden de sessies opgenomen achterin
de winkel, die dan later op Radio 1 uitgezonden
worden. Dit levert waanzinnig mooie opnames op.
Marlon Williams, Tim Knol, Douwe Bob, Awkward I,
Lakshmi en Spinvis hebben de afgelopen maanden
prachtige gratis toegankelijke sessies gegeven.
Door enthousiast personeel, de mooie optredens,
goed assortiment en de leuke klanten hangt er altijd
een goeie sfeer in de winkel.
Eerste plaat op vinyl Merel:
The Doors – LA Woman
Laatste plaat op vinyl Merel:
Damien Jurado – Horizon Just Laughed
Eerste plaat op vinyl Esther:
Franz Ferdinand – Franz Ferdinand
Laatste plaat op vinyl Esther:
Amen Dunes – Freedom
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NIEUWE VINYL AANBIEDINGEN

VINYL

David Bowie - Christiane F OST
Ltd rood vinyl. Release: 29-6

Various - Pulp Fiction OST
U2 - U218 Singles
Beach Boys - Pet Sounds

David Bowie - In Bertold Brecht’s Baal
10 inch. Release 29-6

Queen - Greatest Hits
Lana Del Rey - Born To Die
Rolling Stones - Some Girls
The National - Boxer

Kovacs - Cheap Smile

Ltd gekleurd vinyl. Release 17-8

Kooks - Let’s Go Sunshine

Ltd wit vinyl. Release 31-8

Passenger - Runaway

Ltd donkerblauw vinyl. Release 31-8
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Gare Du Nord Rendezvous
8:02

Herman Brood - Shpritsz
Ltd groen vinyl

Ltd blauw Vinyl

Orb -- No Sounds Are Out Of
Bounds

Ilse Delange - World Of Hurt
Ltd wit vinyl. Release 15-6

Ltd blauw vinyl. Release 22-6

Arid :
-All Is Quiet Now

Ltd blauw vinyl. Release 15-6

-Little Things Of Venom
Ltd rood vinyl

Buffalo Springfield - What’s That Sound
5LP box:
- Buffalo Springfield (mono & stereo)
- Buffalo Springfield Again (mono & stereo)
- Last Time Around
Ook te koop op 3CD. Release 29-6

Disposable Heroes Of Hiphoprisy Hypocrisy Is The Greatest Luxury
2LP

Gorillaz - Demon Days
2LP

Miles Davis - Ascenseur Pour
L’Echafaud

Claw Boys Claw - Hitkillers

Deluxe Editie op 3LP en 2CD
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MUZIKALE
Ryan Adams - Ten Songs from Live at Carnegie Hall
Eigen liedjes of covers, elektrisch of akoestisch, met band of solo: de eigenzinnige
singer-songwriter Ryan Adams weet vaak te verrassen en nog frequenter te
imponeren. In november 2014 speelde de ‘Heartbreaker’ twee intieme soloconcerten
in de fameuze Carnegie Hall in New York. Hiervan zijn tien liedjes geselecteerd voor
deze vinyluitgave. Uitvoeringen van onder meer New York, New York, Oh My Sweet
Carolina en Come Pick Me Up zijn tijdloze herinneringen aan deze onvergetelijke
optredens.

Bob Dylan - Desire
Bob Dylan maakte deze plaat - zijn zeventiende studioalbum - met theatermaker
Jacques Levy en stelt hierop een aantal karakters centraal, onder wie de Italiaanse
maffioso Joey Gallo (Joey) en de volgens Dylan vals veroordeelde bokser Rubin
Carter (Hurricane). Onder andere Emmylou Harris verzorgt de achtergrondzang.
Zij omschreef de opnames van Desire eens als ‘het gooien van verf op een
canvasdoek’. Scarlet Rivera, een violiste die Dylan toevallig op straat zag lopen
en werd uitgenodigd voor de opnamesessies zorgt voor een van de vele kleuren
op dit exotische kunstwerk. De afsluitende ballad Sara, die Dylan schreef voor zijn
toenmalige vrouw, zorgt voor de gouden omlijsting.

Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow
Naast onder meer Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band van The Beatles en Are
You Experienced? van The Jimi Hendrix Experience is ook dit album van Jefferson
Airplane onderdeel van het uitstekende muziekjaar 1967 en dus ‘The Summer Of
Love’. White Rabbit en Somebody To Love zijn legendarische popliedjes, mede
dankzij zangeres Grace Slick, die kort voor de opnamen van deze plaat door bassist
Jack Casady werd aangetrokken. Vlagen fantasierijke folk en porties prachtige
psychedelica maken deze plaat helemaal af.

Nothing But Thieves - Broken Machine
Gitaarmuziek dood? Kinkklare onzin. De Britse rockband Nothing But Thieves is een
van de belangrijkste hedendaagse acts die het genre springlevend houden. De unieke
stem van zanger Conor Mason, de heldere maar energieke productie en de pakkende
liedjes: alles is op deze moderne klassieker tot in de perfectie uitgevoerd. Singles
Sorry en Amsterdam zijn enorme (Spotify-)hits en ook het titelnummer, I’m Not Made
By Design en Particles maken van Broken Machine een album voor de lange termijn.

Rage Against The Machine - Rage Against The Machine
Dit debuut van Rage Against The Machine uit 1992 is een van de belangrijkste en
populairste cross-over albums. Onder de tien politiek-maatschappelijke tracks bevindt
zich de monsterhit Killing In The Name. Maar over de gehele plaat staan briljante
baspartijen, grootse drumgrooves, ijzersterke gitaarriffs en imponerende rapvocalen.
Net zo overtuigend als de combinatie hardrock/rap is de iconische hoes met een
afbeelding van de zelfverbranding van de Vietnamese Boeddhistische monnik Thích
Quảng Đức. Hij verzette zich in 1963 op deze extreme manier tegen de vervolging
van Boeddhistische monniken.

LEGACY OF MUSIC
FOR THE LOVE OF MUSIC

How Sweet it is to be Loved By You

‘Not fucking nice to meet you!’ bijt hij mij als antwoord toe terwijl hij mijn
uitgestoken hand negeert en een harde wind laat. Het was mij al afgeraden,
maar ik probeer Andy Scott, gitarist en enig overgebleven lid van The
Sweet te bewegen tot een interview voor een lokaal radiostation. Ooit één
van de pioneers van de glamrock maar dat was toen zo’n 25 jaar – en zo
te zien – evenzoveel kilo overgewicht geleden, toen ik net zindelijk was. Hij
vraagt naar het aantal luisteraars dat waarschijnlijk niet meer dan een paar
honderd is maar door mij afgerond wordt tot 20.000. ‘To fucking local for me!’
Ik wijs hem er maar niet op dat hij voor een paar honderd man gespeeld
heeft op een oldiesfestival in Egmond aan Zee. Uiteindelijk gaat hij mee en
het moet gezegd worden, hij gedraagt zich achter de microfoon een stuk
professioneler. Op het eind van het gesprek vraag ik Andy Scott welk nummer
van The Sweet wij tot besluit moeten draaien. Hij noemt een b-kantje van een
single en voegt er wrang aan toe dat we die toch niet hebben. De technicus
– net als ik een liefhebber van de band – tikt op dat moment op het studioraam
en laat een waaier van alle singles van The Sweet zien. Vanaf dat moment verandert Scott in een vriendelijke man die na
afloop braaf ons vinyl signeert en komt het toch nog goed tussen ons. Hij heeft vorig jaar met Suzi Quatro en Don Powell
nog een album uitgebracht. Hij kijkt daarop nog net zo vrolijk als tien jaar terug. (Ron Bulters)

REISSUES

DESERT
ISLAND
DISC
WIRE
Pink Flag

LP, 2CD, CD

Chairs Missing

belangrijk is geweest voor de Britse new wave
als Unknown Pleasures van Joy Division. Alle
drie worden ze nu voorzien van een prachtige
remaster met een goedgevuld boekwerk vol
teksten en verhalen met details over de opnames,
nieuwe interviews en onuitgebrachte foto's. Als
vanzelfsprekend mag het nodige bonusmateriaal
ook niet ontbreken. Bij Pink Flag krijgen we een
enkele schijf met bonusmateriaal, maar bij zowel
Chairs Missing als 154 twee schijven vol met
demo's, alternatieve mixes en b-kantjes. Voor
de nieuwe fans een prachtige manier om deze
vaak vergeten klassiekers te ontdekken, voor de
oude liefhebbers een geweldige aanvulling op de
collectie. (Tim Jansen)

LP, 3CD, CD

154

LP, 3CD, CD

(Konkurrent)

Wire's legendarische drieluik uit de zeventiger
jaren op het label Harvest wordt heruitgebracht.
In drie jaar tijd werden ze een van de meest
invloedrijke punkbands ooit. Met hun
minimalistische punk op Pink Flag waren
ze instrumentaal in de ontwikkeling van de
Amerikaanse hardcore punk. Op tweede plaat
Chairs Missing experimenteerde de band al
meer met toetsen, maar op opvolger 154 kwam
het pas echt los. Een plaat die minstens zo
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BEACH BOYS
With The Royal Philharmonic
Orchestra

The Beach Boys’ Original
Vocal Harmonies with New
Arrangements Recorded by the
Royal Philharmonic Orchestra
17 songs, including ‘God Only
Knows’, ‘Sloop John B’, ‘Good
Vibrations’, ‘California Girls’,
‘Heroes And Villans’ and
‘Kokomo’.

met The Yardbirds en door te stoten naar John Mayall,
Cream en Blind Faith. De tweede schijf bevat werk van
Delaney & Bonnie, Derek And The Dominoes en Clapton
solo. Dit lijkt allemaal op de zoveelste verzamelaar,
ware het niet dat van Derek And The Dominoes een
onuitgebrachte versie van het later op There’s One In
Every Crowd uitgebrachte High toegevoegd is, net als
enkele niet eerder uitgebrachte live-versies van Creamen solowerk. Naast eerdergenoemde bluesmannen
vinden we ook Aretha Franklins Good To Me As I Am To
You terug, net als The Beatles’ While My Guitar Gently
Weeps en George Harrisons My Sweet Lord. Op deze
tracks speelt Clapton een voorname rol. Dit alles zorgt
er voor dat Life In 12 Bars een fraaie en afwisselende
compilatie is, die niet alleen laat horen wat Clapton in
zijn carrière heeft gedaan, maar er ook een is die ook
voor de verstokte fan voldoende nieuws te bieden
heeft. (Hermen Dijkstra)

CD
In navolging van Elvis, Aretha Franklin en Roy Orbison,
is het werk van The Beach Boys nu bewerkt met een
orkest. Hits als Darlin’, Kokomo en Help me Rhonda zijn
voorzien van voornamelijk orkestrale intro’s en subtiele
begeleiding die nergens de prachtige composities
van Brian Wilson teniet doen. Zwaartepunt van het
album ligt bij een groot aantal (ook minder bekende)
songs van Pet Sounds, een album dat evengoed al de
perfectie benaderde. (Ron Bulters)

DAVID BOWIE
Welcome To The
Blackout

Available as 1CD (release June 8)
and 2LP (release August 17)
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Ieder deel bevat alle
hits en singles in de
originele single versies

De derde disc van ieder
deel bevat de originele
12inch remixes

(Parlophone/Warner)
2CD
Een van de meest
interessante Record
Store Day releases van
dit jaar was ongetwijfeld
de lp-versie van David Bowies Welcome To The
Blackout. Nu verschijnt ook de cd-versie, waarmee
de unieke opnamen binnen ieders bereik komen.
Welcome To The Blackout werd opgenomen tijdens
de Isolar II tour, die uiteindelijk ook het live-album
Stage zou opleveren. De Isolar II tour is de boeken
in gegaan als een van de betere concertreeksen
van David Bowie, wat mede de verdienste is van
een geweldige band, met hierin een hoofdrol voor
gitarist Adrian Belew. De tracklist overlapt uiteraard
voor een belangrijk deel met die van het destijds
wat lauw ontvangen Stage, maar Welcome To The
Blackout klinkt mooier, geïnspireerder en directer
en bevat bovendien meer dynamiek. Samen met
het vorig jaar verschenen Live Nassau Coliseum '76,
dat verslag doet van de Isolar tour, documenteert
Welcome To The Blackout op geweldige wijze een
van de meest creatieve pieken van deze helaas niet
meer levende legende. (Erwin Zijleman)

GENE CLARK
Gene Clark Sings For
You

(Omnivore/Bertus)
2LP, CD
Commercieel wilde het
nooit vlotten met de
solocarrière van Byrd
van het eerste uur Gene
Clark, maar 27 jaar na zijn overlijden is zijn statuur
bij muziekliefhebbers nog steeds levensgroot. De
donkerbruine, eikenhouten stem is nog altijd een
van de mooiste die de rockmuziek voortbracht. De
vlag mag dan ook uit bij de ontdekking van een
verloren gewaande sessie voor Liberty Records uit
1967, vlak nadat hij The Byrds achter zich liet. Acht
nummers die het perfecte vervolg vormen op de
serie klassiekers die hij voor de eerste drie Byrds lp’s
schreef en waarmee hij opnieuw bewijst, zeker in die
periode, de meeste getalenteerde songwriter van
het, overigens ook voor de rest niet misselijke, vijftal
te zijn. Daarnaast vinden we op deze prachtschijf
ook de demo’s die Clark opnam voor bevriende
band The Rose Garden, die slechts één lp maakten,
waarop twee songs van Clark, maar ook in hun
overig materiaal zwaar door de man beïnvloed
bleken. Een onverwachte graal, die Clarks reputatie
alleen nog maar groter maakt. (Jurgen Vreugdenhil)

ERIC CLAPTON
Life In 12 Bars

(Universal)
4LP, 2CD
Life In 12 Bars is de
soundtrack van een
documentaire over Eric
Clapton. 12 Bars zal te
maken hebben met de
bluesorigine van Clapton, maar vast ook vanwege zijn
misbruik van alcoholische en andere versnaperingen. De
dubbelaar start met een nummer van Big Bill Broonzy en
twee Muddy Waters-nummers, alvorens los te barsten
50

JOHN COLTRANE
Both Directions At
Once; The Lost Album

(Impulse!/Universal)
LP, 2LP Deluxe, CD, 2CD
Deluxe
Hoe bijzonder is het om
een gloednieuw album
51
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Soundtrack to the documentary
about the man who created the
sound of Bowie’s biggest albums
Including songs by David Bowie,
Queen, Elton John, Ian Hunter,
Michael Chapman & Joe Elliott

Available on CD and 2LP

ontroerende, zeer breekbare melodietjes, teksten
waarin waanzin wordt gepresenteerd als norm
of zelfs deugd, gezongen met een afgeknepen,
een beetje nasaal en bij tijd en wijlen licht
bibberend stemgeluid. Die lieflijkheid wordt
regelmatig ondergedompeld in psychedelische,
alles verschroeiende en van noise vergeven
soundscapes. De eigenaar van deze veelkleurige
dwarsdoorsnede van het oeuvre van The Flaming
Lips heeft die niet meer nodig om aan welke
realiteit dan ook te ontsnappen. (Wim Koevoet)

in handen te krijgen van een van de allergrootste
naoorlogse jazzartiesten? Dat is precies wat
het onlangs heropgerichte Impulse Records ons
voorschotelt: een compleet onbekend album
van John Coltrane, samen met Miles Davis de
belangrijkste jazzvernieuwer van de jaren zestig.
Opgenomen tijdens een van zijn meest creatieve
periodes, in maart 1963. Een dag voordat hij het
beroemde album met Johnny Hartman opnam,
stond Coltrane in de studio van de legendarische
Rudy Van Gelder, om met zijn kwartet genoeg
materiaal op te nemen voor een heel album. De
plaat is echter nooit uitgebracht, de mastertapes
verdwenen, maar gelukkig kreeg Coltrane een
tape ervan mee naar huis, die na 54 jaar weer
boven water kwam. Op deze ongelooflijke
ontdekking viert de creativiteit hoogtijd, nieuwe
melodieën worden ontwikkeld terwijl bekende
standards worden herzien. Zoals liedjes eerst
op tenorsax uitproberen, daarna op sopraansax.
Twee nieuwe nummers (drie eigenlijk, One
Up One Down kenden we enkel van een livebootleg), een zeer strakke uitvoering van Nature
Boy, een lang uitgesponnen Slow Blues en dat is
nog maar de standaardeditie van dit juweel, de
deluxe editie voegt daar nog een extra plaat met
alternate takes aan toe. Zonder enige twijfel de
belangrijkste jazzontdekking van de afgelopen
jaren. (Jos van den Berg)

MARILLION
Mirrors
2CD

Smoke
CD
Smoke en Mirrors werden voor het eerst
uitgegeven in 2006 via de eigen website van de
band. Beide geven een concert weer van het
Marillion-weekend in maart 2005 in Engeland.
De enkelaar Smoke is een verslag van de
zaterdag, terwijl dubbelaar Mirrors de zondag
dekt. De verschillen tussen beide uitgaven
zit hem in het feit dat er tijdens het Smokeconcert vooral uptempomateriaal gespeeld
werd. Zo vinden we bijvoorbeeld Seperated Out,
Holidays In Eden en Between You And Me terug.
Onweerstaanbaar allemaal. Mirrors bestaat
juist uit langzamere songs en het concert
krijgt hierdoor een meer bezwerend karakter.
Estonia, The Space en House is slechts een
drietal fraaie nummers op deze fraaie dubbelaar.
Concluderend kan je eigenlijk stellen dat de
een niet zonder de ander kan en dat dit een erg
mooi setje is. (Hermen Dijkstra)

Release 29 juni

ERIC CLAPTON

LIFE IN
12 BARS
The career-spanning soundtrack
to the documentary, featuring
tracks by The Yardbirds, John
Mayall’s Blues Breakers, Cream,
Blind Faith, Derek And The
Dominos, The Beatles, Aretha
Franklin, Muddy Waters, George
Harrison and Clapton’s solo work.
Including 4 previously unreleased
recordings.

2CD (RELEASE JUNE 8)
AND
4LP (RELEASE JULY 20)
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FLAMING LIPS
Greatest Hits Vol. 1
(Warner)
LP, 3CD

GRAHAM NASH
Over The Years
2LP, 2CD

Deze verzamelaar
heeft maar liefst 52
tracks, verdeeld over
drie cd’s, tenminste,
als je voor de uitgebreide versie kiest. Greatest
Hits Volume 1 bevat behalve die ‘kassakrakers’,
sleutelsongs, niet eerder uitgebrachte opnamen,
B-sides en alternatieve versies. Het onderscheid
tussen al die categorieën valt bij de Fearless
Freaks uit Oklahoma per definitie volledig
weg. Het zijn gewoon 52 nummers van deze
magistrale band die al sinds 1983 grossiert in
geniale gekte en harmoniserende uitersten. Het
materiaal is afkomstig uit de complete Warner
Brothers catalogus dus van Hit To Death uit
1992 tot Oczy Mlody uit 2017. De vaste man
achter de knoppen, Dave Friedmann, heeft al
het spul geremasterd, Een stortvloed van hevig

Nash is misschien niet de meest
aansprekende van het Crosby, Stills &
Nash-trio, maar de voormalig Hollies-zanger heeft
wel een groot aandeel in de mooiste liedjes van
dat drietal, of later met Young viertal. Naast liedjes
van die combinaties als Marrakesh Express, Just A
Song Before A Go en Our House vinden we ook
solowerk als Military Madness en Chicago terug en
Immigration Man van Crosby & Nash. Naast twee
alternatieve mixen op de eerste schijf is het de meer
dan prachtige tweede die de aanschaf verplicht.
Vijftien demo’s waaronder de door de Hollies
geweigerde demo van Marrakesh Express en andere
nummers die later door CSN(&Y) opgenomen
zouden worden of het sololicht zouden zien. Het zijn
53

MANIA

MANIA

In The Infants, Chemical Brothers Dig Your Own
Hole en The Prodigy’s The Fat Of The Land hoort
deze plaat tot de klassiekers van een tijdperk. (Bert
Dijkman)

juist die nummers die aantonen dat juist Nash een
van de meest creatieve van het trio danwel kwartet
was. (Hermen Dijkstra)

LIZ PHAIR
Exile In Guyville
2LP, CD
Girly Sound To Guyville
7LP, 3CD

OTIS REDDING
(Sitting On) The Dock
Of The Bay Sessions

(Rhino/Warner)
LP, CD
Dock Of The Bay had
een nieuwe richting
aan de carrière van
Otis Redding moeten geven. Door zijn
ongelukkige dood werd het echter zijn
zwanenzang én bekendste nummer. Vijftig
jaar na dato heeft Rhino twaalf nummers
geselecteerd, overwegend in glorieus mono,
die vlak voor zijn dood zijn opgenomen.
Om maar met het teleurstellende nieuws
te beginnen: hoewel de titel anders doet
vermoeden betreft het tracks die al eerder
op postume albums als The Immortal Otis
Redding en Love Man zijn uitgebracht en
geen outtakes. Maar dat neemt niet weg dat
er genoeg te genieten valt. Songs als Love
Man en Hard To Handle behoren tot het beste
dat Otis ooit opnam en ook minder bekende
nummers als Champagne And Wine en Pounds
And Hundreds mogen er zijn. Net als Buddy
Holly heeft Otis Redding door zijn veel te
vroege dood nooit de kans gehad om rotzooi
te maken. (Ron Bulters)

Zeer invloedrijke plaat uit de jaren
negentig wordt nu, na 25 jaar opnieuw
uitgebracht. Niet alleen belangrijk op
het gebied van vrouwelijke singersongwriters, maar op alternatieve rock in het
algemeen. Liz Phair’s debuut is zeer openhartig,
op alle vlakken inclusief het artwork. De albumtitel
verwijst zowel naar het Stones meesterwerk Exile
On Main St., als de door Urge Overkill getypeerde
door mannen gedomineerde Chicago rock scene.
Maar liefst 18 nummers op dit meesterwerk,
waaronder 6’1”, het brutale Fuck And Run en Never
Said. Tegelijkertijd is er ook een mooie uitgebreide
versie verschenen Girly Sound To Guyville op 3 cd’s
of 7 lp’s (!). Op vinyl zijn ook opnieuw verschenen
de albums Liz Phair (2LP), Whip-Smart (LP) en
Whitechocolatespaceeegg (2LP). (Erik Damen)

PORCUPINE TREE
Arriving Somewhere
2CD+Bluray
Een heruitgave van een film van
optredens in Chicago in 2005, op blu-ray met
bonusmateriaal en de muziek op twee cd’s. Mensen,
wat is dit toch mooi, deze strakke show van de
legendarische prog-pop-metalband van muzikale
duizendpoot Steven Wilson. Hun veelzijdigheid
komt fantastisch uit de verf, van zwaar (Blackest
Eyes, So Called Friend), complex (Hatesong, Arriving
Somewhere But Not Here), melodieus (The Sound
Of Muzak, Trains) en melancholiek (Lazarus) tot
het beklemmende Heartattack In A Layby. (Louk
Vanderschuren)

CHRIS SQUIRE
Fish Out Of The Water
2CD, 2CD+2DVD+LP+2 7 inch
singles Ltd box
Van alle soloplaten van progdino Yes is die van de
twee jaar geleden overleden bassist Chris Squire,
Fish Out Of Water uit 1975, het best. Die ene
keer dat hij los van de band, waar de onderlinge
spanningen doorlopend hoog opliepen, zijn gang
kon gaan, voelde hij zich juist als een vis in het
water. Hij riep voor zijn uitstapje de hulp van de
voortreffelijke toetsenman Patrick Moraz en de
eveneens voortreffelijke drummer Bill Bruford in
en maakte met hen een gewaagd album door de
combinatie aan te gaan met een orkest dat ook
nog eens veelvuldig op de voorgrond treedt. Er
zijn veel mislukkingen bekend van (prog)rockers die
met orkesten stoeien en knoeien maar op Fish Out
Of Water klopt alles en wordt uitermate inventief
gemusiceerd. (Wim Koevoet)

PROPELLERHEADS
Decksanddrumsandrockandroll
20th Anniversary
2LP, 2CD
Twintig jaar geleden maakte de Britse
Propellerheads hun enige album dat zoveel
indruk maakte dat er nu een Anniversary Edition is
verschenen. De originele plaat met vele beroemde
gasten (Shirley Bassey, De La Soul, Jungle Brothers)
was een revolutie in de dansmuziek. Wat meteen
opvalt, is dat de plaat nog steeds staat als een huis
en voor wie het niet kent zal het een openbaring
zal zijn. Samen met Underworlds Second Toughest
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VARIOUS
Beside Bowie The
Mick Ronson Story
(Universal)
2LP, CD, DVD, Bluray
Zelden is een muzikant
zó belangrijk geweest
en toch zó onbekend
gebleven als Mick Ronson.
Kompaan, inspirator, begeleider, muzikale coach,
misschien zelfs muze. Ronson (Hull, 26 mei 1946 Londen, 29 april 1993) was het allemaal. Zeker voor
Bowie, maar ook voor andere grootheden als Lou
Reed en Mott The Hoople/Ian Hunter. In zijn korte
leven heeft hij onnoemelijk veel betekend voor
– met name – Bowie maar er nooit de erkenning
voor gekregen, zeker ook financieel niet. De
documentaire laat het haarfijn (en pijnlijk) zien.
Opvallend is dat Bowie tegen het eind van zijn leven
de voice-over bij de film heeft ingesproken. Beelden
van Ronson in Dylans drugs doordrenkte Rolling
Thunder Revue (1975) laten zien hoe goed Ronson
was. In de documentaire van Jon Brewer bevestigen
muzikanten als Rick Wakeman, Ian Hunter, Ian
Hunter, Rick Wakeman, Lou Reed en Dana Gillespie
dit beeld. Bowies woorden kunnen niet anders
gezien worden als een poging tot rehabilitatie
van zijn muzikale gabber. Zeer interessante film,
ook al vanwege het interview met Lou Reed. En
natuurlijk ook vanwege Ronsons eigen verhaal! (Fons
Delemarre)

Éric Cartier, Xavier Bétaucourt en Bruno
Cadène - One Two Three Four Ramones

Halverwege de jaren ’70. Vier straatschoffies schudden
de in slaap gesukkelde popmuziek wakker met
bliksemsnelle songs van een ongekende intensiteit.
De strip vertelt hun verhaal vanuit het gezichtspunt
van Dee Dee Ramone, bassist en voornaamste
songschrijver van de band die zich voor zijn teksten
over drugs, angst, wanhoop, oorlog en prostitutie
inspireerde op zijn eigen ervaringen. Als kind van
een Amerikaanse vader en Duitse moeder maakte hij
al jong kennis met alcoholisme en huiselijk geweld.
Tijdens zijn puberteit in Berlijn werd hij ingewijd in de
drugs en de rock ’n’ roll. En later op de high school in
New York ontmoette hij zijn toekomstige Ramonesbroers Joey, Johnny en Tommy, die net als hij op drift
waren in de grote stad. De oorspronkelijke bandleden
zijn niet meer onder ons, maar The Ramones leven
voort met hun onmiskenbare look en hun gedreven
muziek. Dit album brengt een aanstekelijke hommage
aan de Ramones-familie en de punkrockbeweging
zonder in karikaturen te vervallen. Éric Cartier, een
undergroundtekenaar die de Ramones-jaren in New
York zelf heeft meegemaakt, kent de punkwereld
als geen ander. Zijn vitale tekenwerk waarmee hij de
duistere kant van deze ‘no future’-periode blootlegt,
slaat dezelfde akkoorden aan als de teksten van Xavier
Bétaucourt en Bruno Cadène, die even beknopt en to
the point zijn als een Ramones-song. (Red)

VARIOUS
Bob Stanley & Pete Wiggs Present
Paris In The Spring
2LP, CD
Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de
grimmige Parijse studentenrellen (naar Amerikaans
voorbeeld) in de lente een culturele new wave
veroorzaakten. De niks aan de hand yé-yé muziekjes
van dartele zuchtmeisjes van even daarvoor maakte
ruimte voor een culturele samenkomst - maar wel
minder vrolijke - van de tot dan toe gescheiden
genres als chanson, jazz, pop en film soundtracks.
Het heilige chanson ging op de schop en alleen
de allergrootsen (Aznavou, Brel, Ferré, Brassens
en Barbara) bleven onaangetast. Voortrekker was
Gainsbourg (leidend tot meesterwerk Histoire de
Melody Nelson in 1971); de sardonische Dutronc
en de beatnik Polnareff gaven in 1966 al voorzetjes.
De braven (Hallyday) haakten af. Wat overbleef
(de ware vernieuwers) staat verzameld op deze
fantastische verzamelaar, boordevol ongekende rijke
muzikale paletten die ergens over mochten gáán. De
toekomst lag open. (Albert Jonker)
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KLASSIEK

werkten mee: Rinus Gerritsen, Boudewijn de Groot,
Melle Jan Kleinsma, Arjen Rijsdijk, Erwin Java,
Herman Grimme, Aad van Pijlen, Jan Akkerman,
Bertus Borgers en Frank Nuyens. Jaap van Eik,
bassist van Cuby + Blizzards schreef het voorwoord.
Hans Edink, schreef het boek als eerbetoon aan

JAAP VAN EIK – CREAM:
Solisten in een Powertrio

Het nieuwste deel in de
serie Rockklassiekers handelt over ’s werelds eerste
supergroep Cream. Jaap
van Eik – eerder auteur in
deze serie van boeken over
Focus en Deep Purple – was
zelf muzikant (o.a. Cuby +
Blizzards) en jarenlang hoofdredacteur van Music Maker. Hij begint de historie
van deze groep met een persoonlijke herinnering uit
1967 als hij de band ziet spelen en samen met Eelco
Gelling een poging onderneemt een soortgelijk
powertrio te beginnen. Die poging strandt, maar de
band heeft een blijvende diepe indruk op Van Eik
gemaakt. Waar Cream alles heeft om de wereld te
veroveren, zit veel tegen om het langer dan twee en
een half jaar vol te houden. Een moordend tourschema, slecht management en dubieuze beslissingen
van de platenmaatschappij verstoren de relaties
binnen de band. En dan hebben we het nog niet gehad over de kemphanen Jack Bruce en Ginger Baker.
Op het podium goed voor vuurwerk, maar de vele
ruzies nekken uiteindelijk de band. Van Eik heeft oog
voor detail en beschrijft nauwkeurig de historie van
Cream en het onvermijdelijke einde. (Bert Dijkman)

Eelco Gelling. (Red)

MARK VAN SCHAICK –
WHY GO:
Ontmoetingen met Pearl
Jam

De grungebeweging stond
nog in de kinderschoenen
toen Pearl Jam-zanger
Eddie Vedder zijn eerste
telefoongesprekken voerde
met journalisten in Europa. Na
de release van debuutalbum
Ten en single Alive ging
het hard met de band. Hun geboorteplaats
Seattle werd bovendien het centrum van de
rockwereld. Waar Nirvana’s Kurt Cobain en Alice
In Chains-zanger Layne Staley de weelde van hun
reusachtige populariteit niet konden dragen en
waar de creativiteit van Chris Cornells Soundgarden
langzaam opdroogde, bleven Eddie Vedder en Pearl
Jam tot op de dag van vandaag fier overeind.
Tijdens hun vele ontmoetingen in de jaren negentig
in Nederland en de VS zag Mark van Schaick hoe
Pearl Jam werd gedwongen om in korte tijd op
te groeien en zich ontwikkelde tot een autonoom
opererend muziekbedrijf. Openhartige gesprekken
met alle leden van Pearl Jam en een keur aan
muzikanten om hen heen maken Why Go tot een
boeiende schets van een bevlogen band en een
kleurrijk tijdperk. (Red)

HANS EDINK – EELCO
GELLING
Gitaargod Van De Lage
Landen

Eelco Gelling heeft een
haast legendarische
carrière als gitarist achter
zich. Hij begon bij Cuby
+ Blizzards, speelde bij
Golden Earring en als
sessiemuzikant op platen
van Boudewijn de Groot, Jazzpolitie, George
Kooymans en Rinus Gerritsen. Na zijn vertrek uit
Golden Earring speelde hij in zijn eigen Blues
Connection en Eelco Gelling Band en kortstondig
in de Harry Muskee Gang. Gellings gitaarspel heeft
de sound van de Nederlandse popmuziek mede
bepaald. Collega-muzikanten roemen zijn stijl en
gevoel en vinden hem beter dan Eric Clapton en
Jeff Beck. Voor het eerst is er nu een overzicht
van al zijn werk dat op lp, single of cd verschenen
is, aangevuld met wetenswaardigheden rond de
totstandkoming van deze platen. Aan dit boek

Expositie Paradiso 50 jaar
Vanaf vrijdag 8 juni hangt er een hele
leuke expo aan de muren van Concerto
met een selectie oude posters en
mooie concertfoto‘s van Paradiso. In
samenwerking met het Amsterdam
Museum waar de hele collectie te zien is.
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CLÉRAMBAULT – CANTATES
Françaises
Reinoud van Mechelen (tenor), A
Nocte Temporis

GLUCK – ORFEO ED EURIDICE
Philippe Jaroussky (Orfeo),
Amanda Forsythe (Euridice),
Erato – 9029 570794 [3825253]

Alpha – ALPHA356 [3800900]
Nicoloas Clérambault (1676-1749) is de zoon
van een van de 24 gambisten van de koning. Op
zijn dertiende schreef Nicoloas Clérambault zijn
eerste cantate. Clérambault, die als meester van
de Franse cantates wordt gezien, kreeg dan ook
een voortreffelijke opleiding. Naast zijn vader
krijgt Clérambault les van André Raison (orgel) en
Jean-Baptiste Moreau (compositieleer). Nicoloas
Clérambault wordt verder opgeleid door GuillaumeGabriel Nivers die Clérambault later als organist
opvolgt. Het album bevat vier cantates uit 1706,
1710, 1713 en 1720. Tenor Reinoud van Mechelen
zingt prachtig. Hij wordt begeleid door fantastische
musici op fluit, viool, viola da gamba en klavecimbel.
(Wil Zenhorst)

De 1774-versie van Glucks Orfeo ed Euridice, die
kenden we toch al? Ja, dat is de versie voor tenor,
die weer door Berlioz gebruikt werd voor zijn rijkere
orkestratie. De meest gebruikte versie is de versie uit
1762, maar hier horen we de versie die aan hof van
Napels te horen was, waarbij de mannelijke hoofdrol al
aangepast was voor een hoge tenor, in plaats van de
castrato van het origineel, en orkest- en koorpartijen
aanzienlijk soberder en vaak flink ingekort zijn. Bovenal
is de muziek die Diego Naselli voor de uitvoering aan
het hof componeerde toegevoegd. Voor deze opname
is in plaats van een hoge tenor weer voor countertenor
Jaroussky gekozen, Een ietwat merkwaardige opname
dus, maar een die dankzij de kwaliteiten van Jaroussky
zeventig minuten blijft boeien en verrassen. (Henri
Drost)

FRANCIS POULENC
EN DE WERELD VAN
PAUL ÉLUARD
Jasper Schweppe
(bariton) en Arthur
Schoonderwoerd
(piano)

KENNEDY MEETS GERSHWIN
Nigel Kennedy (viool)
Warner Classics – 9029 564213
[3833977]
Een eerste kennismaking van Nigel Kennedy (1956)
met de muziek van George Gershwin (1898-1937)
bestond uit het luisteren naar een stuk waarbij erg
gekunsteld gezongen werd, niet erg aansprekend
dus voor een tiener. Pas toen hij op zijn veertiende
jazzviolist Stéphane Grappelli iets van Gershwin
hoorde spelen was hij verkocht. Het heeft geleid tot
een zeer intrigerend album waarop Kennedy met zijn
arrangementen een persoonlijke twist aan Gershwins
muziek geeft. Als basis dient de gipsyjazzstijl
van Grappelli, maar bijvoorbeeld Kennedy's
arrangement van Summertime ontstijgt die volledig.
En is er niet een arrangement, dan is er wel een
titel waar Kennedy zijn persoonlijke draai aan geeft,
want Rhapsody In Claret & Blue verwijst naar de
clubkleuren van voetbalclub Aston Villa, waar hij
hartstochtelijk fan van is. (Frits Broekema)

Etcetera – KTC 1585
(cd+boek) [3834474]
Francis Poulenc (1899-1963) ergert zich aan de
manier hoe Mélodies worden vertolkt. Veelal zingt
de uitvoerende op diens gevoel. Poulenc adviseert
muziekleraren om de zanger eerst het gedicht te
laten bestuderen en dan pas het lied in te studeren.
Jasper Schweppe heeft deze aanwijzing ter harte
genomen. Hij heeft alle 34 liederen die Poulenc
op gedichten van zijn tijdgenoot Paul Éluard
(pseudoniem van Eugène Émile Paul Grindel, 18951952, een van de bekendste Franse surrealisten)
schreef minutieus bestudeerd. Het resultaat is
een geweldig album en een prachtig boek waarin
de wereld van Paul Éluard en de schilderkunst
uitstekend wordt verwoord. Uiteindelijk is dit een
interactie geworden tussen muziek, poëzie en
schilderkunst. Het boek bevat alle teksten in het
Frans met een uitstekende Nederlandse vertaling.
Bijzonder is Le travail du peintre waarin zeven
schilders zoals Picassso, Klee en Miró een rol
spelen. (Wil Zenhorst)

MESSIAEN –
CATALOGUE
D'OISEAUX BOOKS
1-7 (COMPLETE)
Pierre-Laurent Aimard
(piano)

Pentatone –
PTC5186670 (3cd+dvd)
[3830029]
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1968 veel kritiek krijgt, neem Pärt acht jaar stilte in
acht. In die periode bestudeert Pärt oude muziek,
bekeert zich tot de Orthoxe leer en ontwikkelt
hij een eigen muziekstijl. In deze periode schrijft
hij zijn derde symfonie. Dit album geeft een mooi
inzicht van de ontwikkeling van de werken van Arvo
Pärt. De eerste en tweede symfonie schrijft Pärt
als twintiger. De derde als dertiger en de vierde
symfonie wordt bijna veertig jaar later geschreven.
Onder het toeziend oog van de componist voert
Tonu Kaljuste met NFM Wroclaw Philharmonic
deze werken uit. Dit betekent dat de werken zijn
opgenomen zoals de componist het bedoeld. Over
deze vier werken zegt Pärt dat elke symfonie een
wereld op zich is. (Wil Zenhorst)

Tijdens een moeilijke periode in zijn leven noteert
Olivier Messiaen heel precies de zang van vogels
in diverse streken van Frankrijk. Het resultaat
is een twee-en-een-half uur durend fascinerend
pianowerk. Het werk bevat niet alleen de zang
van de vogels, maar verklankt ook de omgeving
waarin de vogels zich bevinden. Aan de hand van
fragmenten laat Pierre-Laurent Aimard op de dvd
horen hoe de composities in elkaar steken. Ook
laat Aimard een fragment van één van de vogels
horen en wat Messiaen schrijft. De overeenkomst is
verbluffend. Een prachtig zorgvuldig samengesteld
album met uitvoerige beschrijvingen van de dertien
werken. Pierre-Laurent Aimard, die in het laatste
jaar van de compositie werd geboren, speelt
subliem. Aimard kreeg onder meer les van Yvonne
Loroid, die als eerste pianist (en latere echtgenote
van Messiaen) deze werken met veel succes
uitvoerde. (Wil Zenhorst)

PERPETUAL NIGHT
Lucile Richardot
(mezzosopraan),
Ensemble
Correspondances,
Sébastien Daucé

PÄRT – LAMENTATE & THESE
WORDS
Maki Namekawa (piano) Bruckner
Orchester Linz, Dennis Russell Davies

Harmonia Mundi –
HMM902269 [3805793]
1610 is een belangrijk
jaar voor de Engelse muziekgeschiedenis.
In dit jaar wordt de oudste zoon van Koning
James, Henry Frederick Stuart, Prince of Wales.
De nieuwe Prince of Wales vormt zijn eigen
hof en heeft veel interesse voor kunst en de
wetenschap. Henry laat Alfonso Ferrabosco
een muziekgroep opzetten. Hiermee krijgt de
Italiaanse barokstijl in Engeland een stevige
basis. Sébastien Daucé heeft een selectie
gemaakt van vocale muziek uit de zeventiende
eeuw met werken van onder meer William Lawes,
Robert Johnson, Robert Lamsey en Henri Purcell.
Deze liederen worden uitgevoerd door het
Franse gezelschap Ensemble Correspondances
met als schitterend middelpunt mezzosopraan
Lucile Richardot die verbluft door haar prachtige
stem. (Wil Zenhorst)

Orange Mountain – OMM0124 [3805727]
In 2002 schrijft Arvo Pärt Lamente zijn langste
orkestwerk voor piano en orkest. Dit werk is een
hommage van Pärt aan Anish Kapoor en zijn 150
meter lange beeldhouwwerk Marsyas dat in Tate
Modern werd tentoongesteld. Marsyas is een figuur
uit de Griekse mythologie die een blaasinstrument
uitvond. Hoewel Maki Namekawa prachtige
solopartijen speelt, is dit geen pianoconcert. Pärt
ziet het als een meditatief werk, dat de pijn en
hopeloosheid van de wereld verbeeldt. Dit werk
werd bij de 75e verjaardag van Philip Glass voor
het eerst in de VS gespeeld. Nu verschijnt dit werk
op OMM, het label dat veel muziek van Glass
uitbrengt. Maki Namekawa zal in juni werken van
Glass in Nederland uitvoeren. Het album wordt
afgesloten met een eveneens indrukwekkend werk
voor strijkorkest en percussie: These Words… (Wil
Zenhorst)

PHILIP GLASS - MOTION PICTURE
Cello8ctet Amsterdam, Maki
Namekawa

PÄRT – THE
SYMPHONIES
NFM Wroclaw
Philharmonic, Tonu
Kaljuste

Maki Namekawa is een internationaal
bekende pianiste. Zij speelt het klassieke
repertoire en hedendaagse componisten. Zij speelt
regelmatig op vele internationale podia zoals
Suntory Hall Tokyo, Carnegie Hall en Lincoln Center
New York. In 2017 heeft Maki Namekawa samen
met het Cello8ctet Amsterdam een cd opgenomen
met twee suites van Philip Glass: The Hours en
Dracula. (Red)

ECM – 4816802
[3812086]
Net als zijn Russische
collega’s ondervindt Arvo Pärt hinder van de
kritische Sovjet autoriteiten. Aanvankelijk laat Pärt
zich niet van de wijs brengen en blijft hij avantgardistisch getinte werken schrijven. Als Credo en
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RAVEL – MOTHER
GOOSE
Les Siècles, FrançoisXavier Roth

Scherzo op 14 ontdekt ze een nabijheid van Roberts
Fantasiestücken opus 12. Felix Mendelssohns
Lieder ohne Worte plaatst ze naast het lied zonder
woorden in G major van Fanny Hensel die ooit deze
poëtische titel had uitgevonden. Tijdgenoot Franz
Liszt vult dit fraaie album aan met een transcriptie
van Schumanns glorieuze liefdeslied Widmung aan
Clara. (Jan Jasper)

Harmonia Mundi –
HMM905281 [3805797]
Maurice Ravel heeft diverse
werken voor piano voor
orkest bewerkt. Dit album
bevat de orkestrale versie voor klein orkest van Ma
Mère l'Oye en Le Tombeau de Couperin. Shéhérazade
werd door de jonge componist voor groot orkest
geschreven. Later zal Ravel de textuur gebruiken
voor Daphnis et Chloé. Volgens François-Xavier
Roth heeft Ravel deze werken weliswaar voor piano
gecomponeerd maar heeft Ravel bij het schrijven van
deze werken het orkest voor ogen gehouden. Net als
bij de bejubelde interpretatie van Daphnis et Chloé
weet François-Xavier Roth deze drie werken op zo
een verrassende wijze uit te voeren. Met Les Siècles
levert François-Xavier Roth creëert een sensationeel en
verfrissend klankbeeld. (Wil Zenhorst)

SOLO
Emmanuel Pahud (fluit)
Warner Classical – 9029 570175
(2cd) [3825239]
Emmanuel Pahud brengt met zijn dubbelalbum
Solo (2,5 uur luisterplezier) een ode aan de
fluitmuziek. Het album bevat de twalf Fantasia van
Telemann om de gouden baroktijd te verbinden
met de gouden fluitmuziek van onze tijd. Onder
de elf eigentijdse componisten (uit de 20e en
21e eeuw) zijn werken van Toru Teakemitsu,
Luciano Berio, Arvo Pärt, Matthias Pintscher en
Jörg Widmann. Een grote variatie aan complexe
melodieën die aantonen dat Emmanuel Pahud een
groot fluitist is die de vele diverse stijlen prachtig
weet samen te brengen. (Wil Zenhorst)

SCHUMANN – SCENES AND
FANTASIES
Einav Yarden (piano)
Challenge Classics – CC72776 [3833887]

THE UNRELEASED
RECITALS AT THE
CONCERTGEBOUW
Emil Gilels (piano)]

Op haar derde album voor Challenge Classics kiest
Einav Yarden (Tel Aviv, 1978) voor een programma
met drie werken (Drei Fantasiestücke, Fantasie in C
en Waldszenen) van Robert Schumann (1810-1856) uit
de periode tussen 1836 en 1851. Met haar wat koele,
doorgaans kloeke aanslag laat zij op het eerste gehoor
de muziek het werk doen. Niettemin legt ze op veel
plekken haar eigen frasering aan de dag, zonder die er
al te dik bovenop te leggen. In alle grillige passages,
als gevolg van Schumanns grote stemmingswisselingen
en depressies, weet ze met haar beheerste spel de
lange lijnen in de muziek goed te bewaken, terwijl ze in
de verstilde en de meer lichtvoetige momenten overal
mooi de tijd neemt. (Frits Broekema)

Fondamente – FON1803032 (5cd)
[3824344]
In 1938 wint Emil
Gilels (1916-1985) de
eerste prijs van de Eugène Ysaÿe Wedstrijd.
Vanaf 1951 gaat deze competitie verder als het
Koning Elisabethwedstrijd. Na het winnen van
deze prijs groeit Emil Gilels uit tot een van de
beste pianisten van zijn generatie. In 1955 is hij
de eerste Russische musicus die na de oorlog
in de Verenigde Staten mag optreden. Emil
Gilels is vermaard om zijn interpretaties van
Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Liszt, Mozart,
Schumann en Ravel. Ook geeft hij aandacht
van Russische componisten zoals Prokofiev en
Scriabin. In 1975, 1976, 1978, 1979 en 1980
geeft Emil Gilels met veel succes concerten
in het Koninklijk Concertgebouw waarbij de
genoemde componisten in het programma uit
opgenomen. Van deze concerten zijn niet eerder
uitgebrachte opnamen gemaakt. Op vijf cd’s kunt
u genieten van het adembenemende spel van
Emil Gilels. Naast deze prachtige opnamen is er
een uitvoerige levensbeschrijving van Emil Gilels
beschikbaar. (Wil Zenhorst)

SCHUMANN/MENDELSSOHN – IN
BETWEEN
Sophie Pacini (piano)
Warner Classics – 9029 570494 [3833978]
Verwantschap en affiniteit. Dit was het basis idee
van de Duits-Italiaanse pianiste Sophie Pacini voor
haar album In Between. Broer Felix Mendelssohn en
zus Fanny Hensel en het echtpaar Clara en Robert
Schumann waren zowel familiair als ook artistiek met
elkaar verbonden. Tussen Schumann en Mendelssohn
bestond ook een persoonlijke en muzikale relatie.
Pacini laat in een selectie van stukken zien hoe sterk
deze koppels elkaar wederzijds hebben geïnspireerd.
In Clara Schumann's gescheurde en doordringende
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TV SERIES
THE LAWYER
(ADVOKATEN)
Cast: Alexander
Karim, Malin Buska,
Thomas Bo Larsen

The Lawyer is
gebaseerd op een
concept bedacht door
bestsellerauteur Jens
Lapidus (Snabba Cash
trilogy), bedenker,
schrijver en maker
van The Bridge, Hans
Rosenfeldt, en besteller-, scriptschrijver en
regisseur Michael Hjorth (Sebastian Bergman),
met Academy Award genomineerden Nicklas
Wikström Nicastro en Joakim Hansson als
producers. Deze snelle, scherpe en intelligente
thriller speelt zich af in Malmö en Kopenhagen en
concentreert zich op Frank Nordling (Alexander
Karim), een jonge en uitzonderlijk veelbelovende
advocaat wiens hele wereld ontrafelt wanneer
hij de waarheid achter de dood van zijn ouders
ontdekt. Als kind zagen Frank en zijn zus
Sara (Malin Buska) hun ouders sterven in een
explosie veroorzaakt door een autobom en als
hij erachter komt wie verantwoordelijk was,
voelt hij zich genoodzaakt wraak te nemen...
Maar geconfronteerd met morele uitdagingen
en melodramatische conflicten in zowel zijn
persoonlijk als beroepsleven, zal Frank worden
gedwongen om al zijn macht en kennis in zijn
te gebruiken om het recht te laten zegevieren,
aangezien hij in een gevaarlijk spel wordt
getrokken waar de kleinste fout tot zijn eigen
dood kon leiden.

MUZIEK
ZOMER
GELDERLAND 2018
3 – 19 AUGUSTUS
HET NATIONAAL JEUGD ORKEST
PRESENTEERT RUIM 65 CONCERTEN
TIJDENS DE NJO MUZIEKZOMER!
Tijdens dit zomerse festival spelen de
grootste talenten tussen de 18 en 26
jaar klassiek in de breedste zin van
het woord. Tientallen concerten en
evenementen op de mooiste locaties
van Gelderland, met uitstapjes naar
het Amsterdamse Concertgebouw en
het Grachtenfestival.

DE LUIZENMOEDER

Een sitcom in tien
afleveringen over
het wel en wee op
Basisschool ‘De
Klimop’. De dagelijkse
strijd in de klas en
op het schoolplein,
tussen ouders en
leraren, ouders
onderling en leraren en
schooldirectie wordt op
hilarische wijze belicht.
Een serie vol met pijnlijk herkenbare momenten...

Met o.a. Mozarts intrigerende opera
Così fan tutte, muzikale wandelingen,
de komische familievoorstelling
De Grote Pinguïn en Bananen Show
en nog veel meer.
De kaartverkoop gaat 15 juni van start via:

WWW.MUZIEKZOMER.NL
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MANIA
SANDHAMN
MURDERS SEIZOEN
3

Is zij ook vermoord? Mia wordt op de boot
naar Sandhamn geslagen. Was het dezelfde
persoon die de twee meisjes liet verdwijnen? Als
wederom menselijke resten worden gevonden
wordt er een grootschalig onderzoek gestart
door de politie.

Als op een dag een
groepje kinderen
verstoppertje speelt
in het bos doet
één van hen een
verschrikkelijke
ontdekking. Er ligt
een menselijke arm
in een zak… Mia en
Thomas onderzoeken
de zaak en ontdekken
dat het verband houdt met de verdwijning
van een meisje een jaar eerder. Doktoren
kunnen dit bevestigen. Als een tweede meisje
vermist wordt opgegeven in Sandhamn gaat
de politie samen met vrijwilligers op zoek.

'Als je wilt dat je kind omhoog
klimt, moet je er vooral niet
bovenop gaan zitten…'
Juf Ank - De Luizenmoeder

THE LAWYER
Naar een idee van Hans Rosenfeldt
(THE BRIDGE), Jens Lapidus (Snabba Cash
trilogie) en Michael Hjorth (Den Fördömde)

VERKRIJGBAAR OP DVD
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FILMS
DARKEST HOUR
Regie: Joe Wright

sceptische koning. En dan is ook nog zijn eigen
politieke partij tegen hem aan het samenspannen.
Churchill moet zijn moeilijkste dieptepunt
overwinnen en een natie achter zich zien te
krijgen in een poging de wereldgeschiedenis te
veranderen. Gary Oldman won voor deze rol een
Golden Globe en een Oscar voor Best Actor in a
Motion Picture - Drama.

Cast: Gary Oldman,
Kristin Scott
Thomas, Lily James,
Stephen Dillane, Ben
Mendelsohn
Slechts een paar
dagen nadat hij
premier van het
Verenigd Koninkrijk
is geworden, moet
Winston Churchill
(Gary Oldman) meteen een van zijn zwaarste
beproevingen doorstaan: hij moet kiezen of
hij met Duitsland over een vredesverdrag wil
onderhandelen, of dat hij voor de idealen en
de vrijheid van zijn natie wil vechten. Terwijl
Duitsland West-Europa binnenvalt en de dreiging
van een invasie voelbaar is, heeft Churchill
te maken met een onvoorbereid volk en een

DOWNSIZING
Cast: Matt Damon,
Christoph Waltz,
Kristen Wiig, Neil
Patrick Harris

In Downsizing
ontdekken Noorse
wetenschappers hoe
ze als oplossing voor
overbevolking mensen
kunnen laten krimpen
tot een lengte
van bijna dertien
centimeter. Het plan is om dit in 200 jaar tijd
wereldwijd in te voeren. Al snel komen mensen
erachter dat ze in een miniatuurwereld meer
waar voor hun geld kunnen krijgen. In de hoop
op een beter leven besluiten de alledaagse Paul
Safranek (Matt Damon) en zijn vrouw Audrey
(Kristen Wiig) hun gestreste bestaan in Omaha
achter zich te laten om zich klein en fijn te
vestigen in een nieuwe miniatuurgemeenschap
– een beslissing die tot levensveranderende
avonturen leidt.
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EarlyMan speelt zich af in de
tijd waar dinosaurussen en
wollige mammoeten de aarde
rondzwierven. De bioscoopfilm
vertelt het verhaal over een
moedige holbewoner die
zijn stam verenigt tegen
een machtige vijand en daarmee alle andere
holbewoners redt! De nieuwe prehistorische
komedie van de Aardman Studios, geregisseerd
door Nick Park, winnaar van vier Academy Awards.

5
r
5 3933 9
0 of mee
Stort € 4 g NL28 INGB 000 rdam
te
in
and, Ams
op reken
s
ting Fuurl
tnv Stich e abonnee’ & adre
w
ovv ‘nieu

MY GENERATION

EARLY MAN
Regie: Nick Park
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FOUR SEASONS IN
HAVANA
Regie: Félix Viscarret
Cast: Jorge Perugorría, Jorge
Perugorría, Carlos Enrique
Almirante

SHAPE OF WATER
Regie: Guillermo del
Toro

Cast: Sally Hawkins,
Michael Shannon,
Octavia Spencer en
Doug Jones
1962, gedurende de
Koude Oorlog. De
dove schoonmaakster
Elisa vindt op een dag
samen met haar collega
Zelda een visachtig
creatuur waarvoor ze
snel empathie voelt.
Dit wezen is de laatste
van zijn soort en wordt
door de Amerikaanse
overheid bestudeerd
om eventueel te
worden ingezet in
het leger of in de
ruimtevaart. Amerika
probeert dit verborgen
te houden voor
Rusland. Elisa wil het
amfibisch wezen helpen
ontsnappen uit het laboratorium. De film werd
op het Venetië-festival bekroond met de Gouden
Leeuw en won vier Oscars (o.a. Beste Regie).

Cuba, in de negentiger
jaren van de vorige eeuw,
de speciale periode.
Conde, een depressieve en gedesillusioneerde
politieman, onderzoekt een moord op een jonge
leraar op de middelbare school die militant was
in de communistische jeugdbeweging. Vier
misdaadromans, vier jaargetijden, vier lange (of acht
korte) afleveringen. Cuba's bekendste acteur Jorge
Perugorría kruipt, na zijn hoofdrol in Laurent Cantets
Padura-verfilming Retour à Ithaque (2014), in de
huid van de cynische en amoureuze politieluitenant.
Meer dan de moordzaken, ontleedt hij eigenlijk
het economisch rotte post-Sovjet Cuba en de
gebroken generatie van de revolutie. Het zintuiglijke
en sensuele Havana vormt visueel evenzeer een
verstikkend labyrint van doorgangetjes en stegen.

GREATEST
SHOWMAN
Regie: Michael
Gracey

Cast: Hugh Jackman,
Michelle Williams, Zac
Efron, Zendaya
Barnum was een
visionair die zich
van niets wist te
ontwikkelen tot het
brein achter ‘de
grootste show van de
wereld’, een betoverend spektakel en de viering
van zijn levende fantasie. Een voorstelling die
een wereldwijd publiek aansprak en in vervoering
bracht. De film is geregisseerd door nieuwkomer
Michael Gracey en voorzien van de muziek van
Oscarwinnaars Benj Pasek en Justin Paul (La La
Land). De overige rollen worden vertolkt door
Oscargenomineerde Michelle Williams, Zendaya,
Zac Efron en Rebecca Ferguson.

WONDER WHEEL
Regie: Woody Allen
Cast: Kate Winslet, Jim
Belushi, Justin Timberlake,
Juno Temple
Wonder Wheel vertelt het
verhaal van vier met elkaar
verstrengelde levens te
midden van de drukte in een
pretpark op Coney Island, New
York in de jaren vijftig: Ginny (Kate Winslet), een
melancholische, nogal emotionele voormalig actrice,
die inmiddels als serveerster in een visrestaurant
werkt; Humpty (Jim Belushi), carrouselbediende en
Ginny’s onbehouwen echtgenoot; Mickey (Justin
Timberlake), een jonge en knappe badmeester
die ervan droomt toneelschrijver te worden en
Carolina (Juno Temple), de van Humpty vervreemde
dochter die zich voor gangsters schuilhoudt in
het appartement van haar vader. Wonder Wheel
is poëtisch gefilmd door Vittorio Storaro en is een
krachtig en dramatisch verhaal over passie, geweld
en verraad.

HANNAH
Regie: Andrea Pallaoro

Cast: André Wilms, Charlotte Rampling, JeanMichel Balthazar
Een intiem portret van een vrouw die, wanneer haar
man de gevangenis in moet, enerzijds in het reine
moet komen met zijn daden, en anderzijds haar leven
moet herinrichten en moet leren omgaan met verlies
en twijfel.
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BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELS
Binnenkort Binnen
22 juni
Marduk - Viktoria
Nine Inch Nails - Bad Witch
Orb - No Sounds Are Out Of Bounds,
Indie

Live in de winkels

29 Juni
Bullet For My Valentine - Gravity
Dickinson, Bruce - Scream For Me
Sarajevo
Sons Of Bill - Oh God Ma'am
6 Juli
77:78 - Jellies
Various - Planet Beat; From The Shel
Talmy Vaults

NO
RISK
DISC

HAEVN
Eyes Closed

GRAND
CRU

BEN HOWARD
Noonday Dream

LUISTER
TRIPS

13 Juli
Cowboy Junkies - All That Reckoning
Dirty Projectors - Lamp Lit Prose
Rolling Stones - From The Vault: No
Security San Jose 1999
27 Juli
Israel Nash - Lifted
Scaggs, Boz - Out Of The Blues

Concerto
10-06 Josse van der Schaft Trio 16:00
15-06 The Looks 17:00
16-06 Janne Schra 15:00
17-06 Sam Brookes 16:00
22-06 H 0 W R a H 17:00
29-06 Heavy Whipped Cream 17:30
30-06 Jimmy Robinson 16:30
01-07 Agnes Gosling 16:00
15-07 Stuart Rose 16:00
20-07 Herr Alt 17:00
22-07 Dési Ducro 16:00
Plato Groningen
26-06 We Ghost 16:30

17 Augustus
Great Lake Swimmers - The Waves,
The Wake
Kovacs - Cheap Smell
31 Augustus
Ilse Delange - Ilse Delange
Kooks - Let's Go Sunshine
Passenger - Runaway

FATOUMATA DIAWARA
Fenfo

LAMONT DOZIER
Reimagination

FANTASTIC NEGRITO
Please Don't Be Dead

LINDI ORTEGA
Liberty

PARQUET COURTS
Wide Awake!

ROLLING BLACKOUTS
COASTAL FEVER
Hope Downs

XAVIER RUDD
Storm Boy

SLEEP
Sciences

KAMAAL WILLIAMS
Return

KHADJA BONET
Childqueen

