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J.S. ONDARA 
Tales Of America 
(Verve/Universal) 
LP, CD 
De vorige generaties zouden deze stem 
waarschijnlijk een 'nachtegaaltje' noemen, een 
pareltje. Hoe dan ook, de stem van J.S. Ondara 
verbaast zeer positief. Wat een ontdekking en 
2019 is nog maar net begonnen. Een sensatie 
dan maar, waar je niet aan voorbij kunt gaan. J.S. 
Ondara is geboren in Nairobi, Kenia. Zijn familie 
behoorde niet bij de gegoede klasse: het dagelijks 
krijgen van een maaltijd en het hebben van een 
dak boven je hoofd was al heel wat. J.S. schreef 
graag liedtekstjes op de basisschool en toen hij 
via een klasgenoot hoorde van en over Bob Dylan, 
wist hij het zeker: singer-songwriter in Amerika 
was het ultieme doel. Hoe hij ooit bij zijn tante in 
Minneapolis is terecht gekomen vertelt het verhaal 
niet. Wel dat hij zichzelf leerde gitaarspelen, want 
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een instrument ontbrak nog in de visie van Ondara. 
Een jonge man die weet wat hij wil. Via optredens 
in plaatselijk clubs en de lokale radio werd Ondara 
ontdekt en kreeg een platencontract. De komende 
tijd on tour in het voorprogramma van Lindsey 
Buckingham. Tales Of America bevat elf verhalen 
van wonderschone klasse. Niet raar kijken als 
Buckingham in het voorprogramma van J.S. Ondara 
gaat optreden. Sprookjes bestaan nog, Tales Of 
America. (Wim Velderman)
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MANIA 354

INHOUDSOPGAVE 
42. VINYL MANIA
48. REISSUES
53. BOEKEN
54. TV SERIES & FILMS
58. LIVE IN DE WINKELS
58. BINNENKORT BINNEN

De eerste Mania van het nieuwe jaar ligt weer voor 
je. In deze editie een fraaie No Risk Disc van J.S. 
Ondara en een mooie tribute aan Bobby Gentry 
door Mercury Rev als Grand Cru. Verder nieuwe 
platen van o.a. Balthazar, Jeangu Macrooy, Beirut 
en veel meer. De Staat wordt door Linda aan de 
tand gevoeld en Ron heeft Barrelhouse geïnter-
viewd over hun verzamelbox. Veel leesplezer!

Bert Dijkman

BESTE 
MANIALEZER,

6. Grand Cru
Mercury Rev - Bobby Gentry's The 
Delta Sweete Revisited
Het ietwat bedwelmende The Delta Sweete 
Revisited is een prachtig eerbetoon aan een 
unieke singer-songwriter.
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3. No Risk Disc
J.S. Ondara - Tales Of America
De vorige generaties zouden deze 
stem waarschijnlijk een 'nachtegaaltje' 
noemen, een pareltje. Hoe dan ook, 
de stem van J.S. Ondara verbaast zeer 
positief. Wat een ontdekking en 2019 
is nog maar net begonnen. 
Een sensatie dan maar, 
waar je niet aan voorbij kunt gaan.

INHOUDSOPGAVE 

8. Balthazar
Balthazar schuifelt op hun vierde album subtiel van 
uptempo muziek naar ingetogen liedjes die vol fraaie 
elementen zitten. Fever heeft de kenmerkende 
Balthazar-sound, maar de Vlaamse groep botviert ook 
tal van nieuwe ideeën. Het was het wachten meer dan 
waard.

BESTE 
MANIALEZER,

13. De Staat
Bubble Gum staat vol met boodschappen. 
Verborgen, duidelijke, serieuze, sarcastische. 
Zoals we van De Staat mogen verwachten, kent 
de plaat amper zwakke plekken. Bubble Gum 
rockt, ramt en knalt door.

27. Jeangu Macrooy
Dankzij een prettig gebruik van een 

blazerssectie is Horizon een heerlijke plaat 
geworden die garant kan staan voor een 

volgende grote stap in de carrière van 
Macrooy. Releases staan gepland voor 

Frankrijk, België en Duitsland, dus wie weet 
tot hoever zijn horizon gaat reiken.

5

M A N I A



MERCURY REV 
Bobby Gentry's The Delta Sweete Revisited 
(Bella Union/PIAS) 
LP, CD 
Helemaal vergeten is ze nooit, al was het maar vanwege de enigmatische klassieker Ode To Billie Joe, 
dat in 1967 ook in Nederland een hit was. Toch is Bobbie Gentry lang niet zo bekend als ze op basis 
van haar unieke geluid en prachtige platen zou moeten zijn. Gelukkig lijkt hier langzaam verandering 
in te komen. Vorig jaar was er al een zeer fraaie box en nu is er een heus eerbetoon van Mercury Rev, 
dat een van haar beste albums, The Delta Sweete (1968), in zijn geheel opnieuw heeft opgenomen 
met een indrukwekkende rij gastzangeressen. We noemen Norah Jones, Marissa Nadler, Margo Price, 
Carice van Houten, Hope Sandoval, Vashti Bunyan Rachel Goswell, Beth Orton en Lucinda Williams, 
die als bonus indruk maakt met het niet van The Delta Sweete afkomstige Ode To Billie Joe. Het 
resultaat is een zeer bijzonder album dat niet direct aan Mercury Rev doet denken, ook anders klinkt 
dan de originele versies van Bobbie Gentry, en die ondanks de veelvoud aan stemmen toch als een 
eenheid klinkt. Persoonlijk moest ik er even aan wennen, maar een aantal draaibeurten verder ben 
ik helemaal om. Het ietwat bedwelmende The Delta Sweete Revisited is een prachtig eerbetoon aan 
een unieke singer-songwriter en gaat er hopelijk voor zorgen dat de lastig verkrijgbare albums van 
Bobbie Gentry ook eindelijk opnieuw worden uitgebracht. (Marco van Ravenhorst)

GRAND
CRU
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ARCH ENEMY H 
Covered In Blood   HEAVY  
(Century Media) 
2LP, CD 
Covered In Blood is niet 
het nieuwe studioalbum 
van Arch Enemy, maar 
de volledige verzameling  
covers die de Zweedse 

metalband in het bijna 25-jarige bestaan heeft 
opgenomen voor tijdschriften, compilatiealbums en als 
(exotisch) bonusmateriaal. De verzameling was in 2018 al 
verschenen als onderdeel van de exclusieve vinylboxset 
1996 – 2017, maar die verkocht in een vloek en een 
zucht alle 2500 exemplaren uit en was dus maar voor 
enkele uitverkorenen beschikbaar. Die schaarste is met 
deze uitgave opgeheven. Op Covered In Blood laat 
Arch Enemy zich van een aantal hele verrassende kanten 
horen, van Tears For Fears en Mike Oldfield via Anti 
Cimex, Shitlickers, Likvidation naar onder meer Scorpions, 
Judas Priest, Kiss, Iron Maiden en Megadeth. Leuk om te 
horen is dat op Covered In Blood alle drie de vocalisten 
van Arch Enemy voorbij komen. En nu is het nog minimaal 
anderhalf jaar wachten op nieuw studiomateriaal. (Menno 
Valk)

BLACK BOTTLE RIOT 
Fire 
LP, CD 
Op hun vierde album Fire laat de 

Nijmeegse southern rockband Black Bottle 
Riot nog meer dan voorheen hun gerijpte en 
bluesy invalshoek horen. Alle registers worden 
opengetrokken in het stomende Medicine, maar 
net zo vaak wordt er gas teruggenomen zoals in 
het slepende Spirit Talker. Doorleefde teksten van 
Simon Snel, sterk gitaarwerk van Mike Sedee en 
een retestrakke ritmesectie maken dit het meest 
veelzijdige Black Bottle Riot-album in hun ruim 
tienjarige bestaan. (Erik Damen)

JAMES BLAKE H 
Assume Form 
(Polydor/Universal) 
CD 
James Blake brengt 
midden 2016 het 
wondermooie The Colour 
In Anything uit. Daarop 
zijn samenwerkingen 

met Frank Ocean en Bon Iver hoorbaar. Het 
wordt zijn meest mistroostige plaat tot dan toe. 
Is dit te overtreffen? Ja. Op Assume Form is 

 
(Excelsior) 
LP+CD, CD 
Spoiler alert! Zwollenaar Bertolf Lentink heeft het 
vermogen om steevast grootse liedjes op plaat te 
zetten. Big Shadows Of Small Things vormt daarop 
geen uitzondering. Zijn inventieve, ingenieuze 
gitaartokkels en welbekende warme zangstem zorgen 
er vanaf seconde één al voor dat je niets anders kunt 
doen dan je mee laten voeren door zijn ambachtelijke 
composities. Stukken die zich pal onder je huid 
nestelen. Zodat je als toehoorder een muzikale schaduw 

van zijn liedjes geworden bent. Anders gezegd: je 
blijft maar aandachtig luisteren. Naar die violen en 
verslavende koortjes die vaak een prachtige rand van 
weelderige franje aanbrengen. Of naar de ragfijne 
en wonderschone hoornpartijen. Vergelijkingen met 
songwriters zoals Crosby, Stills, Nash & Young, Jeff 
Lynne en Paul McCartney zijn niet van de lucht. Grote 
namen, inderdaad. Maar ja, daar kom je niet meer 
onderuit. Want Lentink is in Nederland ook zo’n grote 
naam als het over liedjes schrijven gaat. Concluderend? 
De twaalf songs op Bertolfs vijfde album leveren stuk 
voor stuk bovengemiddeld grote muzikale schaduwen 
op van hele, hele grote songs. (Dennis Dekker)

Bertolf  
Big Shadows Of Small Things
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BALTHAZAR 
Fever 
(PIAS) 
LP ltd wit, CD 
Koortsachtig wachten was het op een nieuw album van de Belgische 
groep Balthazar, dat zich met de eerste drie albums sterk op de 
kaart zette. Na Thin Walls (2015) genoten drie van de bandleden van 
afzonderlijke succesvolle projecten, maar na vier jaar is er een nieuw 
album. Het openings- en titelnummer Fever klinkt meteen vertrouwd 
en heeft een dansbare ondertoon. In andere nummers hoor je ook 
de elementen uit de soloprojecten van Warhaus, Zimmerman en J. 
Bernardt terugkomen. Hoewel Patricia Vanneste aankondigde uit de 
band te stappen, nam zij op dit album nog wel de vioolpartijen voor haar 

rekening. Zo zijn de dramatische snaarpartijen in het zwoele Wrong Faces een van de vele prachtige details 
die dit album kent. De afwisseling van lage en hoge zang werkt op dit album dynamisch. Het bekoelde Phone 
Number is met zijn rokerige sfeer uiterst bezwerend en als de exotische percussie in Entertainment zijn intrede 
doet, hoor je de Balthazar van het eerste uur terug. Er mag gedanst worden. De blaasinstrumenten op de 
achtergrond geven dit nummer een mooie gelaagdheid mee die op het einde nog eens versterkt wordt door 
de snerpende violen. Zo schuifelt Balthazar op hun vierde album subtiel van uptempo muziek naar ingetogen 
liedjes die vol fraaie elementen zitten. Fever heeft de kenmerkende Balthazar-sound, maar de Vlaamse groep 
botviert ook tal van nieuwe ideeën. Het was het wachten meer dan waard. (Jasper van Quekelberghe)
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Blake wederom de grootmeester in de vorm van 
zijn leven. Niemand minder dan Moses Sumney, 
Metro Boomin, Rosaliá, André 3000 en Travis Scott 
staan hem bij. De titeltrack is van Blake zelf. Een 
feeërieke opener die de luisteraar laat zweven op 
een psychedelische elektrowolk. Rappend doet 
Travis Scott erna op Mile High een duit in het zakje. 
Een dromerige oorwurm en hiphophymne ineen. 
En sensueel, ook dat. Op Tell Them haakt Moses 
Sumney in. Falsetto meets falsetto. Een beat. 
Perfecte samenzang. Blake breekt met eerder werk, 
zonder in te boeten op originaliteit. Op Assume 
Form is alles geoorloofd. Zelfs autotune. Voer voor 
de eindlijstjes. En dan is het jaar nog maar net 
begonnen. (Jelle Teitsma)

ROOS BLUFPAND H 
Kleed Me Uit 
(Eigen Beheer/Bertus) 
CD 
Nederlandse zangeressen 
die knuffelen met 
elektronische muziek 
zijn er de laatste jaren te 
over. Denk aan Lakshmi, 

Eefje De Visser en natuurlijk Wende’s Mens. Nu 
is er het derde album van Roos Blufpand, waarbij 
de titel doet vermoeden dat ze zich volledig bloot 
geeft. Haar moderne poëzie laat zich naadloos 
mengen met dance, rock en hiphop. Op Kleed Me 
Uit brengt ze veertien inkijkjes in haar persoonlijke 
sferen, die zich in je hoofd zullen nestelen. Van 
de catchy radiohit Schijn Dan Niet Op Mij is 
het een kleine stap naar het totaal andere Ja 
Natuuuuuuuuurlijk (titel geleend van De Jeugd Van 
Tegenwoordig?). Roos omschrijft haar plaat zelf 
als volgt: ‘Deze plaat is de naakte ik, inclusief mijn 
duisternis en en de zoektocht naar het durven zijn 
wie ik ben’. Mooier kan ik het niet zeggen. Luister 
en laat je onderdompelen. Bijvoorbeeld door Dus 
Hij Zei, waarbij ze in duet gaat met Gregory Frateur 
(Dez Mona). Pas op: het smaakt direct naar meer! 
(Remco Moonen-Emmerink)

BOOGIE BEASTS 
Deep 
LP, CD 
Ok, het is absoluut waar als Jan Jaspers  

zingt 'I ain’t no Dylan, I ain’t no Young' in Mad, 
maar deze vierkoppige band uit België is zo gek 
nog niet. Sterker, de rauwe blues en dirty grooves 
van Boogie Beasts klinken als een jam tussen The 
Black Keys en John Lee Hooker of R.L. Burnside met 
The Jon Spencer Blues Explosion. En dat is lekker. 
Soms broeierig en uitgesponnen, maar ook net zo 
vaak strak en puntig. Deep is op alle fronten de 

LUISTER
TRIP

BLOOD RED SHOES 
Get Tragic 
(V2) 
LP Ltd gekleurd + 7 inch, CD 
Het Engelse duo Blood Red Shoes is met Get 
Tragic alweer aan hun vijfde album toe. Op hun 
eerdere albums bewezen Laura-Mary Carter en 
Steven Ansell al dat ze met hun tweetjes een 
hoop herrie kunnen produceren. Nou ja, herrie is 
ook niet het juiste woord, maar dit tweetal staat 
altijd garant voor een stevige portie gitaarrock. 
Daar is Get Tragic geen uitzondering op. Vanaf 
het spannende openingsnummer Eye To Eye 
tot de atmosferische afsluitende track Elijah 
borrelen de vuige gitaren en scherpe percussie 
in elk nummer naar boven. Waar het tweetal 
op hun vorige album nog hun producer aan de 
kant zette, werd Get Tragic geproduceerd door 
Nick Launay (bekend van onder meer Yeah Yeah 
Yeahs, Arcade Fire en Nick Cave And The Bad 
Seeds). Op Get Tragic brengt Blood Red Shoes 
geen schokkende wendingen in hun geluid 
aan, maar bewijzen ze wederom dat ze met 
minimale middelen een muur van geluid kunnen 
optrekken. (Jasper van Quekelberghe)

HET GEKLEURD VINYL + 7 INCH MET 
TWEE EXTRA TRACKS IS INDIE ONLY!
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BEIRUT 
Gallipoli 
(4AD/Beggars) 
LP Ltd groen, CD 
Met When I Die zet Beirut meteen de toon met een gevoelig, melancholisch nummer. Een gitaar. 
Blazers. Ja, de blazers. Ze waren onlosmakelijk aan zanger Zach Condon verbonden op de eerste 
albums die hij schiep met zijn band. Gulag Orkestar en The Flying Cup Club. De meesterwerken 
daarop waren niet aan te slepen. Postcards From Italy, A Sunday Smile, Guyamas Sonora en Nantes, 
vooral Nantes. Het geluid veranderde op The Rip Tide (2011) en No No No (2015). De jonge, 
onbezonnen wereldreiziger werd volwassen. Maar When I Die neemt de luisteraar mee terug in de 
tijd. Net als titeltrack Gallipoli. De Grieken wisten het al, toen ze de naam voor deze plaats verzonnen. 
Ze noemden het havenstadje kalé pólis. Mooie stad. De Italianen verbasterden de naam tot Gallipoli, 
maar de schoonheid van het stadje bleef behouden. Nauwe straten met inkijkjes. Gekleurde 
vissersboten. Barokke kathedralen. Zach de reiziger was er en zingt erover. Als vanouds. De muzikale 
omlijsting van Gallipoli is betoverend. De zachte stem van Condon. De koperblazer. Een Italiaans 
Farfisa-orgel. Varieties Of Exile is vervolgens weemoedig. Het stemgeluid neemt toe. Steeds meer 
instrumenten bemoeien zich met de melancholie. Beirut is zelden ingewikkeld, maar onverminderd 
vindingrijk. Landschappen of plaatsen adoreren middels muziek. De plaat Gallipoli ademt de 
wereld. In je gedachten reis je mee. On Mainau Island. I Giardini. Corfu. Light In The Atoll. Beirut is 
terug. Stiekem terug van nooit weggeweest. De nostalgische langspeler wordt afgesloten met het 
instrumentale Fin. En zo is het. Fin. (Jelle Teitsma)

HET GROENE VINYL IS INDIE ONLY!
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IAN BROWN H 
Ripples 
(Universal) 
LP Ltd gekleurd, CD 
Het is alweer tien jaar 
geleden dat Ian Brown 
zijn vorige album My Way 
uitbracht. In 2016 stond 
hij met zijn legendarische 

band The Stone Roses op het podium en werden 
er twee nieuwe nummers uitgebracht, maar met 
de release van Ripples lijkt de hoop op een nieuw 
Stone Roses-album (weer) verkeken. Dit nieuwe 
soloalbum opent met de sterke single First World 
Problems, die doet denken aan zijn grootste solohit 
F.E.A.R.. Ian Brown mag dan inmiddels 55 jaar 
zijn, zijn stem heeft nog altijd iets jeugdigs en iets 
magisch. Afgezien van een vlammende versie van 
Black Roses van Barrington Levy en Mikey Dreads 
Break Down The Walls schreef hij al het materiaal 
zelf en liet zijn drie zonen meespelen op het album. 
Zijn solowerk zal het altijd blijven afleggen tegen 
het werk van The Stone Roses, maar Ripples is 
gewoon een prima, fris klinkende popplaat. (Erik 
Damen)

overtreffende trap van het ook al niet misselijke debuut 
Come And Get Me. Boogie met hoofdletter B. (Erik 
Damen)

BOY HARSCHER 
Careful   ELEKTRO  
LP, CD 
Je eigen track (Pain) buiten een hippe 

club (Berghain) horen en niet toegelaten worden: de 
ironie van hip. Dat overkwam Augustus Muller en Jae 
Matthews uit Savannah (Georgia) waar hij soundtracks 
maakte bij haar videoprojecten als Teen Dreamz in 
2013. De muziek werd dansbaar in toenemende mate 
en de vocalen expressief en dramatisch. Herdoopt als 
Boy Harsher voelen zij vanaf 2014 de tijdgeest uniek 
perfect aan met een sublieme algehele esthetiek 
rondom ragfijne minimale techno met afwisselende 
delen dark-, cold- en new wave, EBM en electropop die 
concerten werelwijd doet uitverkopen aan een devote 
cultaanhang die de twee EP's en elpee (Yr Body Is 
Nothing, 2016) reeds tot herpersing dwingt. Victoria's 
Secret is al klant! (Albert Jonker)

 

 HEAVY  
(RCA/Sony Music) 
LP Ltd gekleurd, LP Ltd tranparant CD 
Na de singles MANTRA en Medicine verschijnt 
AMO als zesde plaat van deze Britse metalcore-
grootheden. Ze vervolgen hier de weg die ze 
bij de vorige plaat That’s The Spirit insloegen en 
zijn toegankelijker en radiovriendelijker dan ooit 
tevoren. De band uit Sheffield laat op AMO ook 
horen gegroeid te zijn tot een zeer veelzijdige band 

die uitstapjes naar andere genres niet uit de weg 
gaat. Zo is er een dancenummer met medewerking 
van Grimes (Nihilist Blues) en werken ze samen 
met Dani Filth (Cradle Of Filth) en Rahzel van The 
Roots. De liefhebbers van het harde geschreeuw 
van zanger Oli worden meer en meer in de 
steek gelaten én ook de luide gitaren vinden we 
steeds vaker aan de wilgen. Haters gonna hate, 
zullen ze gedacht hebben. Bring Me The Horizon 
levert desalniettemin een toonaangevende plaat 
af, waarmee de toon voor de toekomst van de 
electronicore en powerpop gezet is. En dat doen 
ze op geheel eigen én vertrouwde wijze. (Remco 
Moonen-Emmerink)

HET GEKLEURDE VINYL  IS INDIE ONLY!

Bring Me The Horizon 
Amo
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ANDY BURROWS & 
MATT HAIG H 
Reasons To Stay Alive 
(Caroline/Universal) 
LP ltd gekleurd, CD 
Andy Burrows werd 
bekend als de drummer 
van Razorlight. Verder 
speelde hij ook in We 

Are Scientists, maar werkte ook met o.a. Editors 
en Muse samen. Tijdens zijn werk met Razorlight 
begon hij aan een soloalbum en inmiddels heeft 
hij vier albums gemaakt, waarvan twee met zijn 
project I Am Arrows. Hij is verder steeds druk 
bezig, bijvoorbeeld met de soundtracks van films of 
tv-series, zoals The Snowman. Hij is veelgevraagd 
als drummer en speelde met Ricky Gervais, van 
The Office, in diens band Foregone Conclusion. 
Voor zijn laatste album schreef hij de muziek 
en Matt Haig de teksten. Er waren mensen die 
graag mee wilden doen, zoals leden van Editors 
en Muse, en het is een album geworden van een 
echte workaholic die niet kan rusten voordat hij 
een nieuw project heeft gestart. Fijn album van een 
talentvol, gedreven artiest. (Erik Mundt)

WANNES CAPPELLE, 
BROEDER 
DIELEMAN & FRANS 
GRAPPERHAUS H 
Dit Is De Bedoeling 
(News/PIAS) 
12 inch+CD, CD 
Broeder Dieleman uit 
Zeeuws-Vlaanderen 

(meest recente album: Komma) en Wannes 
Capelle, stuwende kracht achter Het Zesde 
Metaal (prijswinnende Belgische band uit West-
Vlaanderen) hebben samen een ep gemaakt. Op 
de zes nummers van Dit Is De Bedoeling worden 
ze op cello intens en stemmig ondersteund door 
Frans Grapperhaus. Op de ep hoor je geen muziek 
van lachebekjes, met uitzondering van de bijna 
vrolijke meedeiner Met Eten. Maar gezien de 
publiciteitsfoto hebben Dieleman, Capelle en 
Grapperhaus het prima naar hun zin gehad bij het 
maken van dit Nederlandstalige miniatuurtje. Denk 
wat betreft de muzikale kleur van het album aan de 
bijna maniakale gedrevenheid van Hauser Orkater, 
De Kift en André Manuel. Maar dan in een verstilde 
versie. Twee stemmen, akoestische gitaar, een 
banjo, een eenzaam harmonium en de prachtige, 
sobere cello van Frans Grapperhaus. Capelle en 
Broeder Dieleman zingen een tikje dialectisch, maar 
met de teksten erbij zijn hun woorden perfect te 
verstaan. En dat is precies de bedoeling. Poëtische, 

intense en prachtvolle muziek, dat is Dit Is De 
Bedoeling. (Fons Delemarre)

HAYES CARLL H 
What It Is  ROOTS  
(SPV/Suburban) 
LP, CD 
De countryzanger annex 
songwriter Hayes Carll 
is terug met alweer 
zijn zesde album. Toch 
hebben we hier nog 

niet veel van de beste man vernomen, jammer 
genoeg. De continu veranderende atmosfeer in 
relaties tot en met het huidige politieke klimaat 
en alles daar tussenin, worden verpakt in liedjes 
met kop en staart. Hayes Carll is hier een meester 
in. Liedjes over hoe snel we (ver)oordelen (Wild 
Pointy Finger) en hoe we onszelf lijken te verliezen 
en verdeeld raken (Times Like These). What It Is is 
echter niet compleet politiek opgezet. Zo vinden 
we een mooie persoonlijke voetnoot, alsmede een 
soort ode aan de liefde in het slotstuk I Will Stay. 
In Amerika won Hayes Carll al vele prijzen met zijn 
muziek, laat het nu tijd zijn om aan deze kant van 
de oceaan zijn succes uit te breiden. Met een plaat 
als deze zou dat zeker moeten lukken. (Remco 
Moonen-Emmerink)

MICHAEL CHAPMAN 
True North 
LP Ltd rood, CD 
Een paar jaar geleden vierde hij 
met Steve Gunn als producer en 
bandleider zijn vijftig jaar in het 

vak. Gelukkig bleef het niet daarbij en dook hij 
opnieuw met Steve Gunn in een studio ergens in 
Wales. Songschrijfster en zangeres Bridget St. John 
is naast Gunn de enige terugkerende kracht. True 
North kent een heel andere aanpak. Met akoestische 
gitaar houdt hij zijn overpeinzingen en verhalen 
persoonlijk en intiem. Naast Steve Gunn horen we 
celliste Sarah Smout en is er een glansrol weggelegd 
voor pedalsteelgitarist B.J. Cole, die in het verleden 
werkte met een keur aan grote namen van John Cale 
tot Depeche Mode. Al vanaf het begin op It's Too 
Late is het zijn fijnzinnige en eveneens snedige spel 
dat de sfeer van het album bepaalt. Als ook Smout 
zich hier tussen mengt op het mooie Truck Song en 
het daaropvolgende instrumentale Caddo Lake weet 
True North helemaal in te palmen. (Corné Ooijman)

12

M A N I A



DE STAAT 
Bubble Gum 
(Caroline/Universal) 
2LP+CD Ltd, 2LP, CD 
De vijfde van De Staat. Na Wait For Evolution (2009), Machinery (2011), I_CON (2013), en O (2016) is het uit 
Nijmegen afkomstige vijftal terug met een nieuwe langspeler. Bubble Gum. Een album met elf nummers, waarvan 
er tijdens hun optreden op Lowlands al twee voorbijkwamen: Pikachu en Me Time. Vooral die tweede zorgde 
voor een genotvolle groove in en rondom de tjokvolle Alpha. Zo tegen het avonduur werd de boel een uur lang 
vakkundig plat gespeeld. Bubble Gum beschrijft het moderne leven in de bubbel. Over verschillende groepen 
binnen de samenleving die volledig vastzitten in hun eigen zeepbel. De beukende albumopener KITTY KITTY 
werd al eerder gelanceerd met een geniale video waar het maniakale bijkans vanaf spat. Een instant live-favoriet, 
aangezien hij tijdens de In The Round shows al ten gehore werd gebracht. Geïnspireerd door de presidentiële 
campagne in Amerika. Twee kampen. Links, rechts. Rood, wit. En zo zit Bubble Gum vol met boodschappen. 
Verborgen, duidelijke, serieuze, sarcastische. Zoals we van De Staat mogen verwachten kent de plaat amper zwakke 
plekken. Bubble Gum rockt, ramt en knalt door. Exact halverwege - én tijdens het gitaarrijke I Wrote That Code - lijkt 
het tempo even omlaag te gaan op het tragere Phoenix, al begint de track met zware synths. Zangeres Luwten 
doet nog een duit in het zakje op Tie Me Down. De Staat steekt ouderwets met kop en schouders boven hun 
rocksoortgenoten uit. Met Torre Florim als vernuftige spreekstalmeester. Luisteren! (Jelle Teitsma)

DE LIMITED LP HEEFT EEN SPECIALE 3D COVER EN HET ALBUM OP CD
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Nadat de hectiek van het voorgaande album 
O voorbij was, kwam in het oude Doornroosje, 
tegenwoordig De Basis, een periode waarin de 
heren weer begonnen te creëren.
'Dat gaat vanzelf. Het proces was niet heel anders 
dan ons vorige album, we zitten nog steeds in 
dezelfde ruimte. Het grote verschil is wel dat we nu 
meer ontspannen zijn. Op O was ik nog veel aan het 
uitzoeken hoe je een plaat opneemt. O was voor mij 
een beetje een proeftuin. Ik denk dat je bij Bubble 

Gum kunt horen dat we er wat meer lol in hebben. 
Het voelde niet zo krampachtig allemaal.'

Meer relaxt, meer ontspannen. Wellicht is dit ook 
wat maakt dat Bubble Gum haast synoniem lijkt te 
staan aan zelfvertrouwen.
'Misschien wel ja. Als je lang aan een plaat werkt, 
dan is het op een gegeven moment gewoon wat 
het is en weet je zelf ook niet meer wat het betekent 
in het grotere verhaal. Uiteindelijk doe je alles op 

INTERVIEW DE STAAT
door Linda Rettenwander

Als je nog geen zelfvertrouwen had, dan heb je het na het beluisteren van Bubble Gum wel. 
De Staat laat weten dat ze er weer zijn. In gesprek met frontman Torre Florim wordt duidelijk hoe. 
We hebben tweeënhalf jaar gewacht op dit nieuwe juweel. Elf nieuwe tracks die je van binnen naar 
buiten en van buiten naar binnen optillen naar een nieuwe dimensie.
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gevoel, je kunt er niet meer met je hoofd naar kijken. 
Je voelt iets tijdens het opnemen en zo maak je het 
dan ook af. Nu is de plaat uit en krijg je reacties. Na 
een tijdje luister ik er pas weer naar en begin ik pas 
te weten wat het eigenlijk is. Ik weet wat het centrale 
thema is geworden op de plaat. De focus lag op het 
in een bubbel zitten op verschillende niveaus.'

Symboliek lijkt voorop te staan in tracks als Pikachu, 
Kitty Kitty. Een verzameling van bubbels binnen de 
maatschappij. Ze klinken op het eerste gehoor licht 
en grappig.
'Pikachu is eigenlijk een track die is ontstaan uit een 
soort jaren tachtig old school techno vibe. Ik zong 
op een gegeven moment op de track 1, 2, Pikachu, 
gewoon omdat het leuk klonk en later zag ik daar 
mogelijkheden in. Eigenlijk zong ik Peek At You en 
tegelijkertijd was ik aan het nadenken over Instagram 

en hoe mensen op een gekke manier naar elkaar staren. 
Veel mensen zitten op de wc, liggen in bed of staan 
op de bus te wachten als ze naar Instagram kijken. Het 
heeft iets stalkerigs.'

Torre vult aan dat je dit wellicht niet meteen uit de track 
kan halen dat Instagram hier het centrale onderwerp is. 
'Het zou ook gewoon over een gast kunnen gaan die 
door een raam naar binnen kijkt. Die old school techno 
heeft ook iets sensueels. Ik zing deze track samen met 
Rocco, die als je Pikachu op een koptelefoon luistert, 
links op de band staat en ik rechts. Ik zag het voor me 
als of wij twee gasten zijn die achterin de donkere hoek 
staan van de club, kijkend naar de meisjes die midden 
op de dansvloer staan te dansen en niet door hebben 
dat ze zo bekeken worden. Sommige tracks kun je op 
verschillende manier interpreteren, Phoenix is ook zo’n 
nummer; het zou kunnen gaan over het eindigen van de 
mens op deze wereld maar ook over een relatie tussen 
twee mensen.'

Het grotere geheel klein samenvatten en weer groot 
maken, dimensies samenvatten. Dat is de heilige graal 
voor De Staat. Me Time is een track waar simpelweg 
niet omheen te komen is.
'Inderdaad. Het is een rif die steeds harder en sneller 
wordt. Al schrijvend zag ik dit voor me alsof je op een 
feestje bent en er komt iemand binnen die coke heeft 
gebruikt, extreem luid is en waar je niet omheen kan. 
Vergelijkbaar met hoe je als band ook bent. Je stapt het 
podium op en bent zo luid dat je alle aandacht opeist. 
Me Time wordt vaak gebruikt als even tijd voor jezelf. 
Ik vond het leuk dit om te buigen naar Kijk naar mij, 
iedereen kijk naar mij!'

Al tien jaar is De Staat een feit, de toekomst laat ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen.
'Vroeger hadden we vaak best duidelijk doelen als 
een eerste keer Lowlands. Die doelen moesten we 
heel snel bijstellen, in hetzelfde jaar stonden we op 
Sziget. Allemaal gigantische dingen. Nu we al best 
veel hebben meegemaakt, begin ik steeds meer lange 
termijn te denken en vind ik het juist leuk om na te 
denken over wat we nog meer kunnen zijn als band. 
Steeds meer iets verder kijken dan alleen een volgend 
album. We zijn niet alleen een groepje mensen dat 
muziek maakt, maar ook andere dingen probeert te 
doen zoals een plek creëren en video’s maken. Wie 
weet wat er allemaal nog meer mogelijk is straks. 
Tegelijkertijd willen we ook spelen over de hele wereld. 
Zuid-Amerika, Australië en ook Azië lonken.'
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DEERHUNTER 
Why Hasn’t Everything Already Disappeared? 
(4AD/Beggars) 
LP Ltd gekleurd, CD 
Voor een band met de reputatie van constante 
transformatie, klinkt Deerhunter op haar achtste album 
opvallend vertrouwd. Toch worden er ook op Why Hasn’t 
Everything Already Disappeared? wel degelijk weer de 
nodige bruggen verbrand. De gitaar is goeddeels naar 
de achtergrond gedreven. Frontman Bradford Cox is 
minder openhartig over zijn persoonlijke besognes, 
maar blijft immer een van de meest unieke en grillige 
verhalenvertellers in de indierock. De band besloot 
een science-fiction album te willen maken over nu. Het 

ijzingwekkende Détournement, opgebouwd rond vijf 
simpele pianoklanken waarover Cox met zwaar vervormde 
stem de continenten begroet, is een akelig gerobotiseerd 
mea culpa over klimaatverandering. Het is ook een 
vreemde eend in de bijt, want een van de spaarzame 
momenten waarop vorm en inhoud samenkomen. 
Kersvers bandlid Javier Morales drukt met zijn synthesizer 
een stevig stempel. We horen zwierige strijkpartijen 
(Element) en ook klavecimbel en marimba (Tarnung). Veel 
liedjes klinken bepaald niet afkomstig van een album 
dat handelt over het einde der tijden. Let wel: mits je de 
teksten negeert. 'Your cage is what you make it / If you 
decorate it', luidt de bijtende openingszin van het muzikaal 
luchtige Futurism. 'Nostalgia is toxic' lezen we bovendien 
in de liner notes. Toch horen we tijdens What Happens 
To People nagenoeg hetzelfde tempo en dynamiek van 
culthit Hazel St., maar dan zonder dinadrukkelijke catharsis 
die Deerhunters vroege werk zo kenmerkt. Beluister ook 
het funky Plains, de zeer genietbare kleinverpakking van 
een waarschuwing aan wijlen James Dean - die 64 jaar te 
laat komt. Het tekent een groep die ooit bestond uit grillig 
adolescente buitenbeentjes, maar inmiddels is volgroeid 
tot een volwassen wolf in schaapskleren. Klasseplaat. (Max 
Majorana)
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THE DANDY 
WARHOLS H 
Why You So Crazy 
(Caroline/Universal) 
LP, CD 
2019 is een jubileumjaar 
voor The Dandy Warhols, 
want de Amerikaanse 
alternatieve rockers 

vieren hun 25e verjaardag en brengen hun tiende 
album uit, wat onlangs voor dubbel feest zorgde 
in een uitverkocht Paradiso. The Dandys hebben in 
die tijd de nodige trends overleefd en blijken nog 
altijd even vitaal. Why You So Crazy omspant vele 
genres: stevige alternatieve rock, neo-psychedelica, 
klassieke stukken tot zelfs country aan toe. The 
Dandys zetten je dan ook graag en vaak op het 
verkeerde been. De roes van het psychedelische 
Terraform wordt wreed verstoord door het 
gezellige countrydeuntje Highlife, waarna de knop 
weer radicaal wordt omgedraaid en we getrakteerd 
worden op Be Alright, een opzwepend en ijzersterk 
popliedje dat een van de hoogtepunten van deze 
nieuwe plaat is. Al even bizar is het laatste nummer, 
Ondine, het eerste deel van een pianosuite 
van Maurice Ravel, schitterend maar volkomen 
afwijkend. Een ding is duidelijk: The Dandy Warhols 
tellen nog steeds mee. (Jos van den Berg)

DROOOG5 
While Waiting  JAZZ  
CD 
De Nederlandse toetsenist Willem 

Jan Droog is vooral bekend van zijn werk met The 
Relatives, een Anglo-Nederlandse band. Op dit 
debuut met zijn eigen Droog5 put hij meer uit jazz 
dan in voorgaande projecten, maar het komt ook 
door de bezetting van de band met twee blazers en 
een akoestische bassist. Het album kent invloeden 
uit film en cabaret. Al met al een uitstekend nieuw 
Nederlands album van talentvol muzikant. (Erik 
Mundt)

EERIE WANDA H 
Pet Town 
(Joyful Noise/
Konkurrent) 
LP, CD 
De Nederlandse zangeres 
met Kroatische roots 
Marina Tadic opereert 
al enkele jaren onder 

de naam Eerie Wanda. Na debuut Hum uit 
2016 is zij nu terug met het door Jasper Geluk 
geproduceerde Pet Town. Met haar prachtige stem 
en dromerige sound weet Marina haar redelijk kaal 

LUISTER
TRIP

THE DELINES 
Imperial  ROOTS  
(Dcor/Bertus) 
LP, CD 
Na het veel belovende debuut Colfax uit 2014 
leek auteur en songschrijver Willy Vlautin zijn 
band Richmond Fontaine te verruilen voor The 
Delines. Het liep allemaal anders toen zangeres 
Amy Boone door een auto werd geschept op 
een parkeerterrein. Haar herstel verliep uiterst 
moeizaam, maar nu is ze gelukkig weer terug 
op haar oude stek. Met The Delines schuiven 
Vlautins liedjes van een avontuurlijke roadtrip 
americana, naar meer stadse en donkere lome 
soul voor in de late uurtjes. Wanneer Boone 
begint te zingen, wordt duidelijk dat ze niet 
zonder haar hadden gekund. Ze draagt de 
liedjes met haar stem en vertelt hiermee echt 
het verhaal. Willy Vlautin weet zijn personages 
en de situaties uit onderkant van de samenleving 
treffend en met respect en liefde te beschrijven. 
Zoals ook op Where Are You Sonny?, uitgevoerd 
met een bescheiden blazerssectie zoals ook op 
het fijne He Don't Burn For Me. The Imperial 
werd net als de albumtitel een majestueuze 
plaat, discreet, eerlijk en een indrukwekkend 
geheel. Een album om volledig in op te gaan. 
(Corné Ooijman)
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TOMMY EMMANUEL H 
Heart Songs 
(CGP/Bertus) 
LP, CD 
Tommy Emmanuel is 
in ons land een graag 
geziene gast en de 
Australische gitarist werd 
meerdere malen verkozen 

tot beste akoestische gitarist ter wereld. Maar 
ook John Knowles is geen kleine jongen: Grammy-
winnaar, lid van de National Thumb Picker’s Hall 
of Fame en redacteur van het gerespecteerde 
FingerStyle Quarterly. Als twee van die reuzen 
samen een plaat maken, bestaat het gevaar 
dat het resultaat ten onder gaat aan muzikale 
krachtpatserij. Dat is hier echter absoluut niet het 
geval: hier zijn twee muzikale broeders aan het 
werk die maar één doel hebben: mooie muziek 
maken. En dat is gelukt, dit album is werkelijk een 
genot om naar te luisteren. Het materiaal is divers 
en varieert van How Deep Is Your Love van de Bee 
Gees tot He Ain’t Heavy van The Hollies. Maar het 
zijn allemaal 'Heart Songs': liedjes over de liefde, 
of dat nou romantische liefde is, vriendschap of 
familieliefde. Kortom liedjes waar beide meesters 
hun ziel en zaligheid in konden leggen. (Jos van den 
Berg)

ERIKSSON DELCROIX 
Riverside Hotel 
(V2) 
LP, CD 
Bjorn Eriksson en 
Nathalie Delcroix 
debuteerden al in 2007 
als Eriksson Delcroix, 
maar timmeren met name 

de laatste jaren stevig aan de weg met platen die 
binnen de americana een breed palet bestrijken. 
Het Belgische tweetal begon haar muzikale reis 
ooit in de Appalachen, trok door naar Nashville en 
leek twee jaar geleden aanbeland in de woestijn 
van Arizona. Op Riverside Hotel is het tweetal via 
New Orleans aan de oevers van de Mississippi 
beland. De vogels fluiten, de krekels tjirpen en het 
tempo ligt laag in de broeierige hitte van Louisiana. 
Bjorn Eriksson en Nathalie Delcroix staken in het 
verleden Emmylou Harris en Gram Parsons nog wel 
eens naar de kroon in fraaie countryduetten, maar 
kiezen nu voor een bijzonder eigen geluid dat het 
Nederlandse winterlandschap onmiddellijk verruilt 
voor een veranda aan de oevers van de Mississippi. 
Het schuurt wat meer dan in het verleden, maar het 
is nog altijd van een bijzonder hoog niveau. (Erwin 
Zijleman)

gearrangeerde songs zeer warm te laten klinken. 
Ik krijg er althans steevast een warm gevoel van, 
alsmede heimwee naar lang vervlogen tijden. Eerie 
Wanda’s tweede is een plaat die aandoet alsof 
deze al uit de seventies stamt. Tijdloze muziek met 
hintjes naar Allah-Lah’s en Beat Happening, die dan 
weer klinkt als Cigarettes After Sex, en vervolgens 
qua zang weer doet denken aan Leslie Feist. Eerie 
Wanda laat met Pet Town horen dat kleine muziek 
erg groots kan zijn. Wat mij betreft is het tijd dat 
deze prachtige sound de wereld gaat veroveren. 
Te beginnen met de Nederlandse harten. (Remco 
Moonen-Emmerink)

BILLIE EILISH 
Don't Smile At Me 
LP, CD 
Billie Eilish is een piepjonge singer-

songwriter uit Los Angeles, die de afgelopen jaren 
een flinke stapel singles uitbracht en die haar 
populariteit verder zag groeien door haar muzikale 
bijdragen aan de Netflix-serie 13 Reasons Why? 
Haar debuut Don’t Smile At Me laat horen dat ze 
een goed gevoel heeft voor aanstekelijke popliedjes 
op het snijvlak van pop en r&b, maar er is ook 
voldoende eigenzinnigheid. In de gaten houden 
dus. (Erwin Zijleman)

ROBERT ELLIS H 
Texas Piano Man  ROOTS  
(New West/PIAS) 
LP, CD 
Op de hoes van zijn 
nieuwe album zit Robert 
Ellis in een strak wit 
pak op een krukje 
voor een vleugel die is 

geparkeerd in een wijds prairielandschap. Op zijn 
hoofd een eveneens witte cowboyhoed. Robert 
Ellis is the Texan Piano Man staat erboven. En dat 
is ook precies hoe hij klinkt op de opvolger van 
zijn veelgeprezen titelloze plaat uit 2016. Waar 
zijn eerste albums nog in de countryhoek werden 
geplaatst, omarmt hij hier op ambitieuze wijze de 
Billy Joel en Elton John in zichzelf. En daar slaagt hij 
heel behoorlijk in. Texas Piano Man bevat klassieke 
singer-writerpop met hooks en sterke melodieën, 
uiteraard opgebouwd rond de piano. Verder 
herbergt de plaat fraaie koortjes die bands als de 
Beatles en zelfs Queen in herinnering roepen, maar 
dat zonder dat Ellis zijn Texaanse roots uit het oog 
verliest. In essentie is Robert Ellis nog steeds een 
troubadour met persoonlijke teksten en hele mooie 
liedjes. Knappe plaat. (Marco van Ravenhorst)
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FLOTSAM AND 
JETSAM H 
End Of Chaos   HEAVY  
(Soulfood/Suburban) 
LP ltd clear oranje, CD 
De metal dinosaurussen 
onder ons weten dat 
Flotsam & Jetsam de band 
is waarin Jason Newsted 

speelde voordat hij tussen 1987 en 2001 de bassist van 
Metallica was. Die transformatie lijkt de band  te hebben 
veroordeeld tot de underground, want de carrière van 
de Amerikanen is eigenlijk nooit echt van de grond 
gekomen. En dat is onterecht, want de band speelt sinds 
de oprichting in 1984 krachtige power thrash metal met 
een eigen gezicht. The End Of Chaos is de dertiende 
plaat van Flotsam & Jetsam en een van de voltreffers 
uit het oeuvre van de band. Alle songs bevatten de 
grootse elementen van de heavy metal Renaissance 
van ongeveer vijfendertig jaar geleden. De productie is 
glashelder, de krachtige stem van Eric A.K. van zeldzaam 
niveau, het tempo moordend, het gitaarspel om van te 
watertanden, de riffs sprankelend en alle songs zijn raak. 
Een spetterende plaat! (Menno Valk)

FOCUS 
Focus 11 
(In And Out Of/Bertus) 
LP ltd gekleurd, CD 

Gitarist Menno Gootjes opent Who’s Calling waarop 
drummer Pierre van der Linden binnen rammelt en je 
hoort direct dat je met Focus te maken hebt als Thijs 
van Leers orgel binnenkomt. Een typische melodische 
Focusstructuur valt ons ten deel. Ook Heaven en 
Mare Nostrum zijn van die typische stukken die ook 
gewoon midden in de jaren zeventig op de plaat 
gezet hadden kunnen worden. Zo geldt dat voor 
meer stukken en daarmee doet Focus 11 vertrouwd 
aan. Aan de andere kant hebben de nummers een 
dusdanig tussen jazz, fusion en prog dwalend karakter 
dat de plaat spannend blijft tot aan het eind en 
daarmee zeker geen herhalingsoefening is. Het fraaie 
Winnie, het stevige Palindrome of het ingetogen Clair-
Obscur mogen er ook zeker zijn. Focus 11 is dan ook 
gewoon een prima plaat van een eigenzinnige band. 
(Hermen Dijkstra)

MICHAEL FRANTI & 
SPEARHEAD H 
Stay Human Vol II 
(Thirty Tigers/Bertus) 
LP, CD 
Stay Human was het 
eerste album van 
Michael Franti na de 
eerste incarnatie van 

LUISTER
TRIP

SHARON VAN ETTEN 
Remind Me Tomorrow 
(Jagjaguar/Konkurrent) 
LP Ltd clear blauw, CD 
Een tour in het voorprogramma van Nick Cave 
in 2013 zou in meerdere opzichten van grote 
invloed zijn op leven en carrière van Sharon 
Van Etten. Niet alleen werd ze verliefd op haar 
drummer, Zeke Hutchins, ze werd tijdens die 
tour ook gespot door een casting director, wat 
haar uiteindelijk rollen als actrice opleverde 
in de series The OA en Twin Peaks. Daarnaast 
werd ze zwanger (en moeder) en begon ze 
aan een studie. Geen wonder dat ze pas vijf 
jaar na het fraaie Are We There met een nieuw 
album komt. Wie had gerekend op meer donker 
klinkende americana komt bedrogen uit, want 
Van Etten slaat nadrukkelijk een andere weg in. 
Ook daarbij duikt de naam Nick Cave op, want 
diens Skeleton Key bleek (net als Portishead) 
een belangrijke inspiratiebron. Waar die plaat 
in het teken stond van het tragische overlijden 
van Cave's zoon, gaat Remind Me Tomorrow 
echter nadrukkelijk over liefde en hoop. Niet dat 
Sharon Van Etten nu opeens uitgelaten klinkt. 
Met synthesizers en drumcomputer creëert ze 
een geluid dat qua sfeer helemaal niet gek veel 
afwijkt van haar vorige albums. Misschien is het 
even wennen, maar Remind Me Tomorrow is zo'n 
mooie en verslavende plaat geworden dat het de 
meeste luisteraars weinig moeite zal kosten om 
Sharon Van Etten opnieuw in de armen te sluiten. 
(Marco van Ravenhorst)
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ERIC GALES H 
Bookends  ROOTS  
(Mascot-Provogue/
Bertus) 
LP, CD 
Gitaarvirtuoos Eric Gales 
werd op zestienjarige 
leeftijd ontdekt en 
maakte sindsdien 

vijftien albums. Eric vertolkte daarnaast de meest 
mooi klanken op albums van derden: hij is een 
veelgevraagd sessiemuzikant. Donkere tijden heeft 
Eric ook meegemaakt, zijn wederopstanding was 
Middle Of The Road (2017) en nu Bookends waarop 
hij vooral vooruit wil kijken, de toekomst en de 
wereld ontdekken. Het gitaarspel op deze cd/lp is 
geweldig, de songs zijn gevarieerd. Met producer 
Matt Wallace heeft Gales zichzelf als doel gesteld 
een volgend niveau van zangkwaliteit te behalen 
en dat is aardig gelukt. Van je vrienden moet je 
het hebben; Beth Hart, B. Slade en Doyle Bramhall 
II laten ieder horen dat ze weten hoe de hazen 
rennen. Tien tracks en als bonustrack Pedal To 
The Metal (feat. B. Slade) zorgen voor 51 minuten 
luisteren of luchtgitaar spelen op het puntje van je 
stoel. (Wim Velderman)

STEVE HACKETT H 
At The Edge Of Light   
SYMFO  
(InsideOut/Century 
Media) 
2LP+CD, CD+DVD, CD 
Steve Hackett gaat als 
muzikant al decennia mee 
en hij maakte ooit deel 

uit van Genesis, in de progressieve rocktijd. En nog 
altijd speelt hij live, met zijn eigen band en niet 
onverdienstelijk, de beste songs uit die periode. 
Maar dat hij zelf ook geweldige symfonische 
muziek kan schrijven, bewijst hij met de release 
van At The Edge Of Night. Vanaf de instrumentale 
opener Fallen Walls And Pedestals luister je naar 
een album dat je alle kanten op slingert, maar dat 
altijd de fraaie melodie als basis kent. Categorie 
puntje-van-je-stoel. Na het wonderschone Beasts 
In Our Time, waarin Hackett onder meer door een 
hartverscheurende saxofoon er bijna in slaagt het 
wereldrecord kKippenvel te breken, zakt het album 
nergens in. Op het eind, bij slotnummer Peace, 
gaat het eerdergenoemde wereldrecord er alsnog 
aan. Steve Hackett kraakt de emotiecode, een 
must-hear voor iedere progrockliefhebber. (Hans 
van der Maas)

Spearhead en hij deze naam ging gebruiken voor 
zijn begeleidingsband. In de achttien jaar daarna 
maakte hij menig album waarop hij vele misstanden 
aan de kaak stelde, maar ook altijd de boodschap 
van hoop en liefde predikte. Dat is niet anders 
op dit nieuwe album, dat met het vrolijke r&b/
popnummer Little Things opent. Met Nobody Cries 
Alone en This World Is So F*cked Up wordt het 
allemaal wel wat militanter, tegelijkertijd laat hij 
erop volgen dat hij nooit opgeeft en in het goede 
blijft geloven. De uptempo beats zijn geworteld 
in de oude soul en zijn altijd voorzien van een 
eigentijds hiphopgeluid, wat ook het stemgeluid 
van Franti tekent, hangend tussen rap en zang. Een 
album om vrolijk van te worden en ook diep bij na 
te denken. (Jurgen Vreugdenhil)

JON FRATELLI 
Bright Night Flowers 
LP, CD 
Amper een half jaar na In Your Sweet 

Time (het nieuwste album van The Fratellis), brengt 
frontman Jon Fratelli alweer een soloalbum uit. 
Bright Night Flow is echter totaal anders dan wat 
Jon met zijn band ten gehore brengt. Jon nam 
plaats aan de piano en schreef misschien wel zijn 
beste werk tot nu toe. Kleine, zachte liedjes die 
de seventies ademen, laten horen dat Jon een 
geweldige songsmid is. (Remco Moonen-Emmerink)

FUN LOVIN' 
CRIMINALS H 
Another Mimosa 
(Difontaine/Bertus) 
LP, CD 
De omlooptijd van 
revivals is zo’n twintig 
jaar wordt weleens 
gezegd. De Fun Lovin’ 

Criminals lijken het heft in eigen handen te willen 
nemen en presenteren ons de opvolger van het in 
1999 verschenen Mimosa, dat net als deze plaat 
een album is vol covers, bewerkingen van eigen 
songs en andere ‘rarities’. En dus horen we onder 
andere zwoele en/of swingende varianten van Mary 
Janes Last Dance (Tom Petty), Whiter Shade Of Pale 
(Procol Harum) en You Know How We Do It (Ice 
Cube). Waarbij frontman Huey vooral die laatste met 
zijn zwoele stem en timing bijzonder eigen maakt. 
Wat wonderwel mist bij de nieuwe bluesy surftrack 
Sunset, die daarmee een stuk inwisselbaarder klinkt. 
Ook heeft het eigen Love Unlimited (lees: ‘Sing 
Baaa-rry White!’) een oppepper gekregen en zit 
klassieker Southside in een nieuw jasje. Een plaat 
met flink wat afwisseling dus. We zijn niet anders 
gewend van dit trio natuurlijk. (Niels Achtereekte)
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JERRY HORMONE 
EGO TRIP H 
Swingt De Pan Uit 
(Excelsior) 
LP, CD 
In de beste traditie van 
het Amsterdamse HET 
(Ik Heb Geen Zin Om 
Op Te Staan, 1962), 

de Haagse Lefgozer Ton van der meer (Een 
Beetje Vent Wordt Geen Agent, 1979) is er nu 
de Rotterdamse schreeuwlelijk Jerry Hormone 
met zijn cd The Jerry Hormone Egotrip Swingt 
De Pan Uit. Klopt als een bus. Hormone en zijn 
band denderen door veertien liedjes, waarvan de 
onderwerpen schijnbaar autobiografisch zijn. Het 
woord ‘ik’ komt zéér veel voor. Voorbeelden van 
titels: Qxazepan, Mannentranen en Draadjesvlees 
Kees. De teksten zijn simpel en doeltreffend, 
down to earth en met een lekker schurend 
randje. Hormone en zijn band maken bedrieglijk 
eenvoudige rammel-rock ’n’ roll, die tegelijkertijd 
retestrak is, zeker de blazers; en in bijna alle 
nummers huppelt wel ergens een vrolijk Farfisa-
orgeltje rond. Heerlijk! Hormone’s Ego Trip is een 
fraai voorbeeld van rammelpop, gelikt verpakt als 
gestileerde gekte. Als hij zijn pilletjes slikt is zijn 
Ego Trip een toonbeeld van onbescheidenheid 
en muzikale trefzekerheid. Als hij ze niet slikt 
trouwens ook… (Fons Delemarre)

INGLORIOUS 
Ride To Nowhere   HEAVY  
LP, CD 
Op Ride To Nowhere grossiert 

het Engelse Inglorious in alle details die 
de klassieke hardrock zo lekker maken; 
vette riffs, meebrulrefreinen, heftige hooks, 
prachtige ballads en scherpe songs. De grote 
onderscheidende factor van Inglorious is 
zanger Nathan James met wiens ruwe charme, 
excentriciteit en energie men zich logischerwijs 
bij de Engelse versie van The Voice geen raad 
wist. (Menno Valk)

JUNEVILLE H 
Obey The Heart 
(Kroese) 
CD 
Juneville, een relatief 
nieuwe band uit 
Nijmegen, draait om 
zanger Pieter Nabbe. 
Hij had niet gedacht op 

zijn vijftigste nog een band te beginnen, maar de 
opnamen van het lied Take A Ride, dat hij voor een 

LUISTER
TRIP

EX:RE 
Ex:Re 
(4AD/Beggars) 
LP, CD 
Ex:Re is het soloproject van Elena Tonra, die 
we hebben leren kennen als de zangeres van 
de band Daughter, waarmee ze al twee albums 
én een videogame-soundtrack maakte (Life Is 
Strange: Before The Storm). Op haar soloalbum 
brengt Elena donkere, sferische muziek die je 
bij de strot grijpt. Dit beluister je dan ook niet 
zomaar even tussendoor. Hier moet je voor gaan 
zitten én tot in het uiterste van genieten. Het 
liefst met je ogen dicht je onderdompelen in de 
pracht van haar stem en de doordachte kilheid 
van de arrangementen. Met dit solodebuut 
slaat Ex:Re een brug tussen ambient, triphop 
en post-punk op een poëtische manier zoals 
je maar zelden hoort. Hier een vleugje Sun Kil 
Moon, daar een beetje Jeff Buckley. Een mix 
van hersenspinsels op de rand van een afgrond. 
Op het eerste gehoor pakt het je misschien niet 
meteen, maar draai dit album minstens vijfmaal 
en het zal je niet meer loslaten. (Remco Moonen-
Emmerink)

ZANGERES DAUGHTER
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overleden vriend schreef, bevielen de mensen van 
het label Kroese zo goed, dat ze vonden dat hij 
verder moest gaan. Dit eerste nummer nam hij op 
met bevriende muzikanten, maar inmiddels heeft 
hij een vaste band om zich heen. Er verscheen een 
eerste album, dat in 2016 uitkwam, en de producer 
van dat debuut, Pieter Klaassen, is inmiddels een 
vast lid van de band geworden. Nabbe, naast 
zanger ook al jaren docent Nederlands, vond in 
Klaassen een goede partner, waar het uitstekend 
mee klikt. Op dit tweede album is een breed scala 
van stijlen te beluisteren. Madrugada en Nick Cave 
zijn belangrijke invloeden, maar het is vooral een 
schitterend en veelzijdig album geworden. (Erik 
Mundt)

KEUNING 
Prismism 
LP ltd gekleurd, CD 
De lead-gitarist van The Killers nam 

na de release van Wonderful, Wonderful even een 
pauze van zijn werk met de band om zich te richten 
op zijn eerste soloalbum. Zo'n anderhalf jaar later 
is dat soloplaatje er nu eindelijk in de vorm van 
Prismism. De catchy to the point songs die de band 
vertolkt, horen we hier ook, al is Dave's stem wel iets 
minder karakteristiek dan die van Brandon Flowers. 
(Remco Moonen-Emmerink)

BASSEKOU KOUYATE 
Miri  WORLD  
LP, CD 
Miri is Bassekou's vijfde album 
dat hij met zijn band Ngoni Ba 

uitbrengt. Op dit album speelt de ngoni een 
iets mindere rol dan op zijn eerdere albums, wat 
weer wordt gecompenseerd door de subtiele 
bijdrages van gastmuzikanten. Uit de Malinese 
hoek Abdoulaye Diabete en Habib Koite. Ook 
onverwachte gasten als Snarky Puppy's Michael 
League, de Marokkaanse oud- en guimbri speler 
Majid Bekkas en Dom Flemons van Carolina 
Chocolate Drops, alsook fiddler Casey Driessen. 
Miri (Malinees voor contemplatieve droom) is een 
persoonlijk album geworden; ingegeven door de 
verkiezingen en onrust in Mali én het overlijden 
van zijn moeder afgelopen jaar. De pittige sound 
uit het verleden heeft plaats gemaakt voor een 
kalme en gevarieerde swing, warm groovend. Wel 
in z'n geheel spelen, luid bij voorkeur. (Paul Maas)

LUISTER
TRIP

STEVE GUNN 
The Unseen In Between 
(Matador/Beggars) 
LP, CD 
Van Steve Gunn verschenen er talloze 
instrumentale gitaaralbums, maar dit nieuwe 
album is zijn vierde waarbij de focus meer ligt 
op zang en liedschrijven. De meestergitarist 
houdt het uiteraard wel gitaargeoriënteerd, 
al is dit tweede album voor het Matador-label 
wel een stuk akoestischer van toon. Wat dat 
betreft weet hij hier het beste van zijn vorige 
albums te combineren. Er klinken aangename 
melodieën en verrassend ontluikende liedjes die 
de luisteraar meteen weten mee te voeren vanaf 
de start, zoals het tijdloos klassiek klinkende 
folky New Moon. De verfijnde gitaarpartijen 
doen op Lightning Field zelfs even denken 
aan onze eigen The Serenes. Het organisch 
geheel wordt her en der extra aangedikt door 
de baspartijen van Bob Dylans bandleider Tony 
Garnier en de verleidelijke warme productie 
van James Elkington. Met hem speelde Steve 
Gunn op het album 50 van de Britse folklegende 
Michael Chapman en had zelfs de eer deze te 
produceren. Het zijn allemaal tekenen dat zijn 
muzikale talenten gehoord worden en nu heeft 
hij met The Unseen In Between het album om 
zich goed te manifesteren. (Corné Ooijman)
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LEMONHEADS 
Varshons 2 
LP Ltd groen, LP Ltd geel, CD 
Helaas blijven we na dertien 
jaar nog altijd wachten op 
nieuw origineel materiaal van 

de Lemonheads. Sinds de begindagen spelen 
en nemen ze met regelmaat covers op. Tien jaar 
nadat de eerste coverplaat Varshons uitkwam, zijn 
de Lemonheads dan ook niet onverwacht terug 
met een opvolger. De arrangementen zijn in een 
typisch Lemonheads-jasje gestoken, soms rockend, 
soms ontzettend intiem maar vooral heel erg 
melancholisch. Het typische nineties alternatieve 
rocksoundje spat er vanaf. Vernieuwd is het niet, 
wel knap! Met een op het oog willekeurig bij 
elkaar geraapte nummers zoals Take It Easy van 
de Eagles, Speed Of The Sound Of Loneliness van 
John Prine en Straight To You van Nick Cave & The 
Bad Seeds klinkt het toch als een coherent album. 
Een compliment naar een groep die zich een heel 
uiteenlopende selectie nummers eigen weet te 
maken. (Tim Jansen)

JOE LOVANO 
Trio Tapestry  JAZZ  
LP, CD 
Weliswaar was hij al op veel ECM-

albums te horen, toch is dit het eerste album dat de 
saxofonist onder eigen naam voor dit roemruchte 
label uitbrengt. Lovano speelt hier met pianiste 
Marilyn Crispell, een ECM-veteraan met wie hij een 
diepe muzikale connectie met drummer Paul Motian 
deelt. Met drummer Carmen Castaldi speelde 
Joe al in zijn jeugdjaren. Tapestry is een van de 
intiemste platen uit het oeuvre van Lovano, waarop 
dit fantastische trio een rijk geschakeerd harmonisch 
tapijt weeft. (Jos van den Berg)

LUCKY FONZ III H 
Multimens 
(Top Notch/Universal) 
LP, CD 
In februari 2019 
verschijnt het 
nieuwe en derde 
Nederlandstalige 
album van troubadour 
des vaderlands Lucky 

Fonz III. Het album draagt de titel Multimens 
en is een ode aan de veelzijdigheid van de 
mens. Volgens Lucky Fonz III is Multimens een 
ode aan de veelzijdigheid van de mens. In 
zijn eigen woorden: ‘Ik denk dat je, voor een 
goed leven, de bereidheid moet opbrengen 
om iedereen, dus ook jezelf, te benaderen 

LUISTER
TRIP

INDIAN ASKIN 
Another Round 
(Warner) 
LP, CD 
Indian Askins debuut Sea Of Ethanol uit 2016 
was nog grotendeels het geesteskind van 
voorman Chino Ayala, op hun tweede album is er 
toch echt sprake van een volwaardige band. Die 
ook nog goed op elkaar ingespeeld is, want het 
goed ontvangen debuut zorgde voor de nodige 
optredens. Op Another Round is de teneur 
van de teksten weer behoorlijk diepgaand, 
hoewel de bezongen depressies niet altijd even 
zwaarmoedig behandeld worden. Desalniettemin 
klinkt het springere I Know How To Party meer 
als een vrolijkheid tegen wil en dank. De sound 
van het hele album is stevig en toegankelijk, 
waarbij het producersduo Ayala en Peter Kriek 
het grote gebaar niet schuwt en de gitaarrock 
in volle glorie laat knallen. Met name songs als 
For You weten daardoor de luisteraar echt vol 
te raken middels het inventieve gitaarwerk en 
de opbouw naar een fraaie climax. Af en toe 
onderbroken, en middels Intro ook ingeleid, door 
wat spoken word, is het ook een echt coherent 
album, dat in één adem en vooral in totale 
bewondering beluisterd moet worden. (Jurgen 
Vreugdenhil)
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JOE JACKSON 
Fool 
(Earmusic/V2) 
LP, CD 
Fool is de twintigste plaat van de Engelse zanger die veertig jaar geleden, samen met Elvis Costello, de 
voorhoede vormde van de Britse new wave, die in het kielzog van de punk de aandacht trok met bijtende 
songs, cynische teksten en strakke outfits. Jacksons eerste albums droegen dan ook titels als Look Sharp en 
I’m The Man. Jackson ontpopte zich al snel als een muzikale kameleon en sloeg op elk album een nieuwe 
muzikale richting in: reggae, jazz, latin en filmmuziek, hij schudde het met het grootste gemak uit zijn mouw. 
Op Fool keert Joe weer terug bij waar hij het beste in is: ogenschijnlijk simpele maar o zo doeltreffende 
en pakkende popliedjes maken. Hoogtepunt is wel Fabulously Absolute, een ijzersterk liedje dat zo op 
Look Sharp had kunnen staan, en dat samen met een nummer als Friend Better meer dan ooit de geest 
van 1979 nieuw leven inblaast. En meteen al in het openingsnummer Big Black Cloud zingt Jackson als een 
onvervalste Londense punker 'No luck, no money, no sex, no fun'. Toch zit er genoeg variatie in dit album, zo 
is het slotnummer Alchemy meer in de geest van hitalbum Night And Day uit 1982. Al overtreft hij hiermee 
zijn vroege werk niet, toch is Fool een van de betere albums uit zijn indrukwekkende oeuvre. Jackson is in 
topvorm, dus we kijken al uit naar het voorjaar, wanneer hij weer ons land aandoet tijdens zijn Four Decade 
Tour, waarin de nadruk zal liggen op liedjes van sleutelalbums als Look Sharp, Night And Day maar ook Fool. 
(Jos van den Berg)



als een mens met een veelzijdige, complexe 
en veranderlijke identiteit. Multimens is mijn 
eigen woord voor die kijk op de mens. Mijn 
album Multimens is eigenlijk een onderzoek 
naar deze manier van kijken naar jezelf en 
anderen. Het is tegelijkertijd ook een ode 
daaraan.’ (Red)

MALEVOLENT H 
CREATION 
13th Beast   HEAVY  
(Century Media) 
LP, CD 
Bij het verschijnen van 
de nieuwe plaat van 
Malevolent Creation 
moeten we natuurlijk 

even stilstaan bij brulboei en oerlid Brett Hoffmann, 
die op 7 juli 2018 op 51-jarige leeftijd stierf aan 
de gevolgen van darmkanker. Ook extreme 
metalmuzikanten zijn gewoon van vlees en bloed. 
Het verlies van zijn bloedbroeder zette bandleider 
en gitarist Phil Fasciana aan tot een grote 
schoonmaak waarbij hij de hele band verving. Het 
nieuwe bloed heeft (gelukkig) niet al te veel invloed 
gehad op het bandgeluid, want The 13th Beast – 
inderdaad, de dertiende plaat van de Amerikanen 
– klinkt even vertrouwd extreem en agressief, als 
soepel. Malevolent Creation heeft een patent op 
een indringende mix van thrash en deathmetal 
met straffe, martelende riffs die toch gemakkelijk 
wegluisteren. Zanger Lee Wollenschlaeger heeft 
een fantastische rauwe strot die perfect past bij de 
onbarmhartige muziek van Malevolent Creation. 
Hij vult daarmee een groot deel van de ruimte die 
Brett Hoffmann achterliet. (Menno Valk)

MANDOLIN ORANGE H 
Tides Of A Teardrop 
(Yep Rock/V2) 
2LP ltd blauw, CD 
Dit is alweer het zesde 
album van het duo uit 
North Carolina, dat is 
uitgegroeid tot een van 
de beste americana-acts 

van de afgelopen jaren. Mandolinespeler Andrew 
Marlin en violiste Emily Frantz blinken, behalve op 
hun instrumenten, ook uit in hun samenzang, waarin 
de Appalachen weerklinken maar die tegelijkertijd 
ook heel eigentijds is. Dat geldt ook voor de 
thematiek van deze nieuwe introspectieve plaat, die 
in het teken staat van verlies. In dit geval het verlies 
van Marlin, die reeds op achttienjarige leeftijd 
zijn moeder verloor. Geen achtergrondmuziek 
dus, het zijn liedjes waar je de tijd voor moet 

nemen, maar die moeite wordt dubbel en dwars 
beloond. Juist hun fraaie samenzang zorgt dat de 
poëtische teksten van Marlin je heel diep raken. 
Het prachtige openingsnummer Golden Embers 
duikt meteen diep in de pijn van het verlies, maar 
tegen het einde van de plaat, in Late September, 
trekt Marlin de vergelijking door naar de natuur en 
de veranderende seizoenen. Een betoverend mooi 
album. (Jos van den Berg)

STEVE MASON H 
About The Light 
(Double Six/V2) 
LP, CD 
The Beta Band behoorde 
tot de beste onbekende 
bands op aarde en de 
Schot Steve Mason 
was de zanger en 

medeoprichter. Enkele depressies en drie fraaie 
soloalbums verder is hij nog altijd vooral een 
cultheld. About The Light, geproduceerd door 
Stephen Street (The Smiths, Blur, Kaiser Chiefs, 
New Order), zal waarschijnlijk evenmin tot de grote 
doorbraak leiden. Ook in de wereld van de muziek 
gaan prestaties en erkenning lang niet altijd hand 
in hand. Wel is About The Light, door toedoen 
van de bekwame Street, het meest toegankelijke 
album geworden, de platen van The Beta Band 
meegerekend. Ook is About The Light méér dan 
de vorige soloplaten van Mason een plaat van een 
band dan van de zanger en zijn begeleiders. Het 
is ook de plaat met de meeste ballen geworden, 
om het maar eens plat te zeggen. Dat komt door 
de blazers die vooral op de eerste helft van About 
The Light de stuk voor stuk geslaagde nummers 
openbreken. Vooral op Rocket gebeurt dat op 
grootse wijze. Ook de titelsong mag er wezen 
alsmede de opener, America Is Your Boyfriend. Er 
zijn louter pluspunten te noemen. Zoals het koortje, 
het volle doch glasheldere geluid en de zang van 
Steve Mason. Vreemd dat zo’n fraaie, bijzondere 
stem uit relatief zo weinig speakers klinkt. (Wim 
Koevoet)           

HET GEKLEURDE VINYL IS INDIE ONLY!
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NUMMER 4 2018 | 7e JAARGANG | PRIJS € 5,99V O O R  D E  E C H T E  M U Z I E K L I E F H E B B E R

Raymond van het Groenewoud, Echo & The Bunnymen, Jason Mraz, The Kooks, Rick Astley, 
The Band, Leo Blokhuis meets Paul van Loon, Leon Bridges, Randy Bachman, Aretha Franklin, 
Ray LaMontagne, Billy Gibbons, Gilbert O’Sullivan en de special Music & Fashion.

NUM
M

ER 4 2018 | 7
e JAARGANG | LENNY KRAVITZ | PAUL M

CCARTNEY | SLASH | PINK FLOYD | RAY DAVIES | ECHO &
 THE BUNNYM

EN | JASON M
RAZ | NILE RODGERS &

 CHIC | RICK ASTLEY | THE BAND | THE KOOKS

WIN:
Lenny Kravitz

‘Raise Vibration’

gesigneerd

HET AMERIKA VAN
RAY DAVIES

NICK MASON
STOFT ZIJN 

DRUMSTEL AF

SLASH
MET GUNS N’ ROSES 

DE STUDIO IN?

NILE RODGERS
“ELKE DAG IS EEN BONUS”

DE EEUWIGE JEUGD VAN

LENNY 
   KRAVITZ

SIR PAUL MCCARTNEY 

IN LIVERPOOL

NUMMER 5 2018 | 7e JAARGANG | PRIJS € 5,99V O O R  D E  E C H T E  M U Z I E K L I E F H E B B E RNUM
M

ER 5 2018 | 7
e JAARGANG | THE BEATLES | M

ARK KNOPFLER | BOB DYLAN | RAZORLIGHT | ROD STEW
ART | THE PRODIGY | TOM
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ORELLO | M

Y BABY | JIM
I HENDRIX | CHARLES AZNAVOUR | CARRIE UNDERW

OOD

Rod Stewart, Razorlight, Tom Morello, Novastar, John Hiatt, Carrie Underwood, Bob Dylan, 
The Sore Losers, Alice Cooper, Leo Blokhuis meets Bavo Galama, Tom Odell, Hans Zimmer,
Jimi Hendrix, Jennie Lena, My Baby en een exclusief gesprek met Journey’s Steve Perry
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MARK KNOPFLER

HET LAATSTE INTERVIEW

HANGEN IN DE PUB

CHARLES AZNAVOUR

THE PRODIGY

STUDIOBEZOEK IN LONDEN

V O O R  D E  E C H T E  M U Z I E K L I E F H E B B E R

LEO BLOKHUIS 
“PERFECTE SONGS
MET RAFELRAND”

 
KANTELJAAR 1968 
VAN YOGI TOT YOKO

veroveren Liverpool 

INSTRUMENTEN
EEN KIJKJE IN DE 

GITAARKOFFERS

GILES MARTIN 
    remixmeester      
  en‘de zoon van’

THE WHITE 
  ALBUM specialSPECIAL20 PAGINA’S OVER‘THE WHITE ALBUM’

NUMMER 6 2018 | 7e JAARGANG | PRIJS € 5,99V O O R  D E  E C H T E  M U Z I E K L I E F H E B B E RNUM
M

ER 6 2018 | 7
e JAARGANG | QUEEN | KATE BUSH | M

UM
FORD & SONS | PAUL W

ELLER | W
ITHIN TEM

PTATION | BOUDEW
IJN DE GROOT | JEAN-M

ICHEL JARRE | DANIEL ROM
ANO | CAT POW

ER | DEATH CAB FOR CUTIE
The Kinks, Cat Power, Daniel Romano, Kovacs, Simply Red, Nazareth, Anneke van Giersbergen,
Tony Joe White, Blaudzun, Richie Sambora, Wild Romance, Shakin’ Stevens, Leo Sayer, The Sore Losers,
Adrian Vandenberg, Dawn Brothers, Ozzy Osbourne, Jamie Lin Wilson, Death Cab For Cutie.
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SOUNDZ HET MUZIEK MAGAZINE

Soundz is het muziekblad voor de echte muziekliefhebber. Van The Beatles tot Nirvana, van The Rolling Stones tot Kensington 
en van Pink Floyd tot Ed Sheeran. De nadruk ligt op de grote artiesten van weleer, maar ook hedendaagse popmuziek komt 
ruim- schoots aan bod. In Soundz staan exclusieve interviews met internationale muziekiconen zoals Paul McCartney, Lenny 
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JEANGU MACROOY 
Horizon 
(Unexplored/PIAS) 
LP, CD 
Jeangy Macrooy werd in 1993 geboren in Paramaribo en kreeg op dertienjarige leeftijd een gitaar 
van zijn ouders. Hij vormt een duo met zijn tweelingbroer Xillan en reist naar Nederland om zijn 
ambities als muzikant waar te gaan maken. Producer en componist Perquisite lijft hem in voor het label 
Unexpected Records en een succesformule ontvouwt zich. Het debuut in 2016, de ep Brave Enough, 
explodeert in muziekland. Macrooy wordt een graag geziene gast bij 3FM en De Wereld Draait Door 
en wordt voorprogramma voor artiesten als Blaudzun en Selah Sue. Ook pakt hij en passant een 
Edison-nominatie mee voor Beste Nieuwkomer. En dat alles voordat het echte langspeeldebuut High 
On You (2017) zijn carrière de definitieve boost geeft. Na zijn optredens op Lowlands, North Sea Jazz 
Festival en zijn rol in The Passion is Macrooy helemaal niet meer weg te denken op de Nederlandse 
muziekkaart. En het heeft allemaal mogen resulteren in het prachtige nieuwe album Horizon, dat nóg 
meer zelfverzekerdheid uitstraalt dan ooit tevoren. Al groovend belicht hij het Berlijnse nachtleven in 
Shake Up This Place en Adrenaline, tijd voor reflectie is er op Hold Me en Surrender, zin om te dansen 
krijg je met het aanstekelijke Dance With Me. Dankzij een prettig gebruik van een live blazerssectie is 
Horizon een heerlijke plaat geworden die garant kan staan voor een volgende grote stap in de carrière 
van Macrooy. Releases staan gepland voor Frankrijk, België en Duitsland, dus wie weet tot hoever zijn 
horizon gaat reiken…  (Luc van Gaans)
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NEAL MORSE BAND H 
The Great Adventure   
SYMFO  
(Metal Blade/PIAS) 
3LP Ltd gekleurd+2CD, 
2CD, 2CD+DVD 
Als progliefhebber is het 
heel fijn om het nieuwe 
jaar te beginnen met een 

superdosis van de onbetwiste proggod Neal Morse. 
Niet alleen is daar de gebruikelijke zesvoudige 
schijven release van Morsefest 2017, ook krijgen 
we dubbelaar The Great Adventure als nieuwe 
release van The Neal Morse Band voorgeschoteld. 
Niet zomaar een conceptalbum maar de opvolger 
van de vorige dubbelaar The Similitude Of A 
Dream. En jawel, alle Morse-kenmerken zijn weer 
aanwezig: de gebruikelijke bombast, Morse die het 
leed van de hele wereld op zijn schouders draagt, 
muzikale hoogstandjes door doorgewinterde 
muzikanten, mooie samenzang van de bandleden 
(naast Morse zoals altijd drummer Mike Portnoy, 
bassist Randy George, toetsenist Bill Hubauer en 
gitarist Eric Gillette). Door omstandigheden konden 
de mannen de nummers voor deze plaat niet snel 
eruit poepen maar hebben ze er meer dan een jaar 
over gedaan. Daardoor was er tijd voor bijslijpen 
en aanpunten, en dat betaalt zich terug. Want The 
Great Adventure blijft boeien, twee plaatkanten 
lang. Vooral fijn vind ik het dat Eric Gillette meer op 
de voorgrond treedt, niet alleen als gitarist maar 
vooral als zanger, zijn stem is dusdanig afwijkend 
van de toch wat vlakke stemmen van de andere 
mannen dat deze voor de broodnodige variatie 
zorgt. Ik zal er dit jaar bij zijn als de band live de 
plaat integraal komt opvoeren! (André de Waal)

BOB MOULD 
Sunshine Rock 
LP Ltd rood/geel, CD 
Voor iemand die niet te boek staat als 

een lachebekje, is dit een opmerkelijke plaattitel. Is 
hij blij, sarcastisch, beide misschien? Na nogal wat 
persoonlijke sores verhuisde Mould naar Berlijn en 
dat schijnt te bevallen. Sunshine Rock vlamt met 
snelle, melodieuze punkrock zoals alleen Mould 
die kan maken en vrolijke songtitels als Sunny 
Love Song, Thirty Dozen Roses en Camp Sunshine. 
Tussen die genietbare gitaarherrie zitten luchtige 
elementen van tamboerijn, strijkers en toetsen. 
Misschien niet heel zonnig, wel heel fijn. (Louk 
Vanderschuren)

LUISTER
TRIP

CARSON MCHONE 
Carousel  ROOTS  
(Loose/Bertus) 
LP, CD 
'It don't matter who's in Austin, Bob Wills is 
still the King', zong Waylon Jennings in de jaren 
zeventig. Dat was een sneer naar Willie Nelson, 
een van de andere grootheden uit de stad, 
waar ook talloze andere mavericks uit de (alt)
countrywereld een thuis vonden, en bovendien 
het jaarlijkse South By Southwest Festival wordt 
gehouden. In deze stad, die rootsmuziek ademt, 
groeide ook Carson McHone op. Geen wonder dat 
ze werd gegrepen door de honky tonk. Nog voor 
ze oud genoeg was om bier te mogen drinken, 
trad ze al op in de plaatselijke bars en bouwde 
ze langzaam een uitstekende reputatie op. Na 
een goed ontvangen album in eigen beheer kan 
nu de rest van de wereld kennismaken met haar 
stevig in de countrytraditie gewortelde muziek. 
Voor Carousel nam ze een paar nummers van haar 
debuut opnieuw op en schreef ook een aantal 
nieuwe. Daarbij liet ze zich naar eigen zeggen niet 
alleen inspireren door de grootheden uit Austin, 
maar ook door Bob Dylan, de Velvet Underground 
en schrijver Thomas Wolfe. McHone heeft een 
mooie stem die afwisselend wat doet denken aan 
Jewel en Kelly Willis. Carousel werd geproduceerd 
door Mike McCarthy (bekend van o.a. Heartless 
Bastards en Patty Griffin) en bevat een fraaie 
en toegankelijke mix van traditionele country 
en alternatieve pop. Een aangename eerste 
kennismaking. (Marco van Ravenhorst)
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MOZES & THE 
FIRSTBORN H 
Dadcore 
(Burger/Bertus) 
LP, CD 
Mozes & The Firstborn 
zijn te benijden om 
hun onweerstaanbare 
powerpop. Die heeft 

soms een rauw randje, is soms juist hartelijk 
verwelkomend, en behelst in de regel minstens 
één onweerstaanbare hook per liedje. Zoals de 
band kriskras langs de binnen- en buitenlandse 
podia heeft getoerd sinds de droomstart in 2013, 
zo doet ze dat sindsdien ook stilistisch. Garage, 
pop, grunge, de groep laat de genres soms zelfs 
binnen een enkel nummer rouleren. Het sublieme 
If I bevat een beste bulldozerriff, maar ook een 
heerlijk melodieus refrein om U tegen te zeggen. 
Scotch Tape is een mooie, nogal dromerige 
midtempo song waarin Melle Dielesen andermaal 
demonstreert hoe verguld zijn strot is – type Liam 
Gallagher. Dat er dan een aantal liedjes is waarin 
misschien net iets te gemakkelijk wordt gekozen 
voor nadrukkelijke meezingmomenten of juist weer 
een parlando, neem je voor lief. De teksten zijn 
begrijpelijk voor jou en mij. En stilzitten lukt toch 
niet. Blijft één van de meest sympathieke bands in 
het land. (Max Majorana)

MATTEO MYDERWYK 
Ataraxia 
CD 
Matteo Myderwyk speelt subtiel 

intrigerend en intrigerend subtiel piano. Zijn 
toonzoekende vingers vinden de noten en tonen die 
hij in zijn hoofd hoort. Op zijn album Ataraxia neemt 
hij je in dertien nummers (Axioma’s 1-13) mee naar 
zijn muzikale wereld, die ergens in de buurt ligt van 
de plek waar je Philip Glass, Erik Satie en Keith Jarret 
kunt horen. Dringend advies: beluister Ataraxia 
aandachtig – ga naast Myderwyk aan de piano zitten 
– en hoor hoe verleidelijk zijn muzikale fantasieën 
zijn. (Fons Delemarre)

NIGHT BEATS H 
Myth Of A Man 
(Heavenly/PIAS) 
LP, CD 
Night Beats is het 
geesteskind van Danny 
'Lee Blackwell' Rajan 
Billingsley uit Seattle. 
Genoemd naar een 

album van Sam Cooke (Night Beat) is de sound van 
de band al vier mooie albums lang opgebouwd 

LUISTER
TRIP

METHYL ETHYL 
Triage 
(4AD/Beggars) 
LP, CD 
Indiemuziek uit Australië. Vaak een gouden 
combinatie. Denk recentelijk aan Ball Park 
Music. En aan gerenommeerde namen als 
Tame Impala, Empire Of The Sun, Vance Joy en 
Flume. Methyl Ethel timmert wat dat betreft 
ook aardig aan de weg. Flarden van nummers 
op het debuut Oh Inhuman Spectacle uit 
2016 doen denken aan indiegoden als Animal 
Collective, MGMT en Deerhunter. Zo’n track 
als Twilight Driving bijvoorbeeld. Heerlijk. 
Everything Is Forgotten is een jaar later de 
moeilijke, doch knappe tweede. L’Heure Des 
Sorcières, No. 28 en vooral Ubu stuwen de 
plaat omhoog. Frontman Jake Webb schroeft 
het niveau op Traige verder op. Opener 
Ruiner legt de lat hoog. Een rijk en vol geluid. 
Synths. Pure pop. Scream Whole heeft erna 
een Metronomy-achtig basloopje. Real Tight 
is, net over de helft, ongrijpbaar. De intense 
leadzang. De zweverige instrumentatie. No 
Fighting sluit de boel op intense wijze af. 
Fan van vaandeldragers als Tame Impala en 
MGMT? Intekenen maar!  (Jelle Teitsma)
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uit een fraaie mix van garagerock, soul en sixties 
rock. Aangezien het Billingsley toch niet lukt om 
heel erg lang vaste bandleden aan te houden, 
moet het een droom geweest zijn om Myth Of A 
Man op te nemen met Dan Auerbach, die in zijn 
kielzog enkele leden van de befaamde Muscle 
Shoals band meenam, die ooit mensen als Elvis 
Presley en Aretha Franklin begeleidden. Auerbachs 
sound sluit perfect aan bij de spannende songs 
van Billingsley, en ondanks dat dit resulteert in 
een meer geproduceerd geheel dan Night Beats’ 
vorige drie albums, doet dat de songs alleen maar 
recht. Een prachtig eigentijds rootsalbum. (Jurgen 
Vreugdenhil)

TEUS NOBEL 
Journey Of Man  JAZZ  
CD 
De Liberty Group bestaat, naast 

trompettist Teus Nobel, uit pianist Alexander van 
Popta, bassist Jeroen Vierdag en slagwerker Tuur 
Moens. Deze akoestische jazzgroep doet zijn naam 
eer aan: door het open karakter van de muziek 
is er alle vrijheid om tot de puurste vorm van 
geïmproviseerde muziek te komen. Het pleit voor 
het hoge muzikale niveau van deze groep dat dit 
een ongemeen spannende en boeiende plaat heeft 
opgeleverd. (Jos van den Berg)

GIDON NUNES VAZ QUARTET 
There's No End  JAZZ  
CD 
Nunes Vaz studeerde trompet 

aan het conservatorium in Amsterdam, waar hij 
waardevolle contacten in de Nederlandse jazzscene 
opdeed. Daar stelde hij zijn kwartet uit samen dat 
nu debuteert met een selectie uit het American 
Songbook, waarbij ze wel het obscure hoofdstuk 
hebben gekozen. Op vier nummers is het niemand 
dan Denise Jannah die vocale ondersteuning biedt 
en de prachtige sfeer van zijn kwartet alleen maar 
versterkt. (Jurgen Vreugdenhil)

PANDA BEAR H 
Buoys 
(Domino/V2) 
LP ltd rood/wit, CD 
Met Animal Collective 
wist Noah Lennox 
het ene na het 
andere album uit te 
brengen. Doorgaans 
voltreffers en voer 

voor fijnproevers. Gaat de beste man met zijn 
Panda Bear solistisch te werk, dan valt er evenzo 
genoeg over te schrijven. Het intieme Young Prayer 

(2004), de geestverruimende wirwar op Person 
Pitch (2007), het wisselend ontvangen Panda Bear 
Meets The Grim Reaper uit 2015. Op die laatste 
staan dan wel weer prijsnummers als Mr Noah en 
Boys Latin. Nu is daar Buoys, de zesde. De plaat 
begint met het dwars-zomerse Dolphin. ‘To the 
sea.’ Nu? Met dit weer? Een strandwandeling 
dan maar. Stevig ingepakt. We horen een 
druppel, een akoestisch gitaar en een lichtvoetige 
beat. De stijl is herkenbaar, ook erna op het 
experimentele Cranked, vol organische geluiden, 
het psychedelische Token en een aanstekelijke 
titeltrack. Diverse lagen en de productie is 
hoorbaar hypermodern. De stijl herkenbaar. Een 
zeer aangenaam album. (Jelle Teitsma)

HET GEKLEURDE VINYL IS INDIE ONLY!

PAPA ROACH 
Who Do You Trust? 
LP, CD Box 
Door het uitvallen van hun tour 

met Of Mice & Men, kreeg de band rond zanger 
Jacoby Shaddix tijd om de studio in te gaan, met 
als resultaat dit tiende album. Wederom horen 
we de strakke gitaarriffs en catchy hooks waar we 
inmiddels gewend aan zijn geraakt. In de kern klinkt 
de tiende weer vertrouwd als vanouds, wat voelt als 
een tussendoortje, want voorganger Crooked Teeth 
was beduidend interessanter. (Remco Moonen-
Emmerink)

JESSICA PRATT 
Quiet Signs 
LP Ltd gekleurd, CD 
De Amerikaanse singer-songwriter 
Jessica Pratt maakte tot dusver 

twee platen die je direct mee terug namen naar 
de Amerikaanse folk en psychfolk uit de late jaren 
zestig. Het waren platen zonder opsmuk die het 
moesten doen met een akoestische gitaar en de 
bijzondere stem van Jessica Pratt. Die akoestische 
gitaar is er nog steeds op de derde plaat van de 
singer-songwriter uit Los Angeles, Quiet Signs. Het 
geluid op de plaat is echter minder sober en wat 
dromeriger. Er staat flink wat galm op de stem van 
Jessica Pratt en de instrumentatie op de plaat is 
rijker ingekleurd met onder andere strijkers. Toch 
neemt ook Quiet Signs je direct mee terug naar 
de hoogtijdagen van de Laurel Canyon folk en de 
psychedelische folk zoals die aan de Amerikaanse 
westkust werd gemaakt. Het is even wennen aan de 
vollere productie en de bijzondere wijze waarop de 
vocalen zijn opgenomen, maar Quiet Signs overtuigt 
al snel net zo veel als zijn twee voorgangers. (Erwin 
Zijleman)
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GEMMA RAY H 
Psychogeology 
(Bronzerat/V2) 
LP, CD 
De Britse singer-
songwriter Gemma Ray 
maakt al tien jaar platen 
en heeft inmiddels een 
respectabel stapeltje op 
haar naam staan. Het 

zijn platen die in Nederland niet heel veel aandacht 
hebben getrokken en dat is jammer. Gemma Ray 
maakt immers al een aantal platen lang mooie 
donkere popmuziek met een hang naar het verleden. 
Dat doet de Britse muzikante ook weer op haar 
nieuwe plaat Psychogeology. De nieuwe songs citeren 
hier en daar uit de girlpop van Phil Spector en sluiten 
hiernaast aan bij de pop-noir. Het knappe van Gemma 
Ray is dat ze donkere klanken vol invloeden uit het 
verleden combineert met honingzoete popliedjes die 
de zon laten schijnen. Op Psychogeology sleept ze er 
nog wat meer invloeden bij dan we van haar gewend 
zijn en doen ook spaghettiwesterns en psychedelica 
hun intrede. Het levert muziek op die je noot voor 
noot wilt ontdekken, maar het is ook muziek die je 
heerlijk laat dromen over de mooie zomerdagen die 
komen gaan. (Erwin Zijleman)

RIVAL SONS H 
Feral Roots 
(Atlantic/Warner) 
2LP, CD 
De ware kracht van 
Rival Sons toont zich 
het heftigst tijdens 
een optreden als 
de band de finesse, 
zeggingskracht 

en ziel van de muziek bundelt en opstuwt tot 
maximale intensiteit en lengte. Op de nieuwe 
plaat Feral Roots laat Rival Sons zich misschien wel 
van de allerbeste kant zien en is wederom heel 
veel moois te beluisteren dat live nog een extra 
dimensie kan krijgen; een dikke gitaarsolo, een 
mooie wegstervende melodie, het gospelkoor op 
afsluiter Shooting Stars of het subtiele geneurie 
aan het einde van het magistrale titelnummer. De 
Amerikanen kruiden hun krachtige, authentieke 
psychedelische rock – met de goedkeuring van 
de oude ziel van Led Zeppelin – smeuïg en subtiel 
met vleugjes blues, gospel en soul, en serveren het 
geheel in stijl af met de melancholieke zielenpijn 
van zanger Jay Buchanan. Het resultaat is een 
prachtige, ongetemde plaat! (Menno Valk)

LUISTER
TRIP

RINA MUSHONGA 
In A Galaxy 
(PIAS) 
LP, CD 
Het is een paar jaar stil geweest rond Rina 
Mushonga, die alweer bijna vijf jaar geleden 
zeer verdienstelijk debuteerde met The Wild, 
The Wilderness. Op haar debuut overtuigde 
de momenteel vanuit Londen opererende 
singer-songwriter met zowel Nederlandse als 
Zimbabwaanse wortels met warmbloedige 
popliedjes, die zich ergens tussen die van 
Tracy Chapman en Fleetwood Mac schaarden. 
Op haar nieuwe plaat In A Galaxy kiest Rina 
Mushonga voor een duidelijk ander geluid. 
De ingetogen en organische klanken van 
haar debuut hebben plaatsgemaakt voor een 
eigentijdser, springeriger en elektronischer 
geluid, terwijl de tijdloze popliedjes zijn 
verruild voor eigentijdse en stekelige 
popliedjes vol invloeden. Het zijn gelukkig 
nog steeds heerlijk eigenzinnige popliedjes, 
want alle plekken waar Rina Mushonga heeft 
gewoond hebben invloed gehad op het 
unieke geluid dat ze op haar nieuwe plaat 
presenteert. In A Galaxy schiet door genres 
en schiet door de tijd en verleidt wat minder 
gemakkelijk dan de voorganger, maar na 
enige gewenning valt alles op zijn plek. (Erwin 
Zijleman)
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RUDIMENTAL H 
Toast To Our 
Differences   DANCE  
(Warner) 
LP, CD Deluxe 
De drum & bass die 
Rudimental op hun 
debuutalbum Home 
(2013) liet horen werd 

al wat verder naar de achtergrond gedrukt op 
hun tweede album We The Generation (2015). 
Die lijn wordt op Toast To Our Differences nog 
verder doorgetrokken. Op hun derde album gaat 
het Britse gezelschap voor een eclectisch en 
toegankelijk geluid waarbij opnieuw tal van hippe 
namen als gastartiest langskomen. Jess Glynne, 
Rita Ora, Major Lazer, Anne-Marie en Macklemore 
zijn slechts een kleine greep uit de gastenlijst. 
Voor een album dat in de winter uitkomt, klinkt 
Toast To Our Differences wel opvallend zomers. 
In de dance van het viertal uit Hackney zijn lichte 
invloeden van reggae, dancehall en r&b te horen. 
De kenmerkende trompetten duiken ook weer her 
en der op. Met de grote hoeveelheid aanwezige 
oorwurmen zal dit album het wederom goed in de 
hitlijsten doen. (Jasper van Quekelberghe)

RUSTIN MAN H 
Drift Code 
(Domino/V2) 
LP Ltd + print, CD 
Paul Webb, Rustin Man. 
Webb was als bassist 
van het Britse Talk Talk 
een decennium lang een 
van de pioniers van het 

postrockgenre. Ruim tien jaar na het uiteenvallen 
van de band werkt hij samen met Beth Gibbons. 
Jawel, zangeres van Portishead. Het is eind 2002. 
Out Of Season is een folkplaat met emotionele 
weerhaken en een sferische productie. Een ode aan 
de herfst, her en der jazzy als Nina Simone en Billy 
Holiday, dan weer intiem als Joni Mitchell en Nick 
Drake. Het nummer Rustin Man sluit de langspeler 
af en het alter ego van Paul Webb is geboren. Het 
is 2019 en Rustin Man is terug. Het teergevoelige 
Vanishing Heart opent album Drift Code. Webb 
zingt over vreemdgaan en op de liederen erna 
over het verstrijken van de tijd, over valsspelen, 
zomerse tijden, kunst, de jaren veertig en tachtig. 
Webb speelt en componeert alles zelf, van begin 
tot eind, louter drummer Lee Harris heeft een bijrol 
op de plaat. De composities stapelen zich op, vaak 
rustig en intiem, soms allesomvattend en rijkelijk 
gearrangeerd. Our Tomorrows is zo’n bedeeld 
hoogtepunt, net als Judgement Train. Het leven is 

een puzzel. Niet op te lossen, omdat het antwoord 
continu verandert. A drift code. (Jelle Teitsma)

HET GELIMITEERDE VINYL IS INDIE ONLY!

SKUNK ANANSIE H 
25Live@25 
(Boogooyamma/V2) 
3LP, 3LP+7inch Ltd, 2CD 
Met het debuutalbum 
Paranoid & Sunburnt en 
de daarvan verschenen 
single Weak ging de 
carrière van Skunk 

Anansie in 1995 succesvol van start. Ook de 
daaropvolgende jaren was de band regelmatig 
in de Europese hitlijsten te vinden, met nummers 
als Brazen (Weep) en Hedonism (Just Because 
You Feel Good). Maar naast deze ballads stond 
Skunk Anansie vooral bekend om hun energieke 
live-reputatie. Het podium is dé plek waar de 
bandleden op hun best zijn, een goed op elkaar 
ingespeelde rockmachine die een brok energie 
produceert zonder enige terughoudendheid. 
Het nieuwe album 25Live@25, verschenen ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de band, 
is een prima voorbeeld daarvan. Zo zetten de 
openingstracks Charlie Big Potato en Intellectualise 
My Blackness, twee opzwepende rockers met 
indrukwekkende uithalen van zangeres Skin, 
onmiskenbaar de toon voor de rest van het album. 
Uiteraard komen ook de hits van de band voorbij, 
maar het is het stevige werk dat indruk maakt. 
Laten we hopen dat we Skunk Anansie de komende 
jaren nog veel live mogen meemaken! (Godfried 
Nevels)

HET GELIMITEERDE VINYL + 7 INCH IS INDIE 
ONLY!

SOILWORK H 
Verkligheten   HEAVY  
(Nuclear Blast/Warner) 
LP, CD 
Ondanks dat de 
focus van zanger 
Björn Strid de laatste 
jaren voornamelijk 
gericht is op zijn 

succesvolle hobbyproject The Night Flight 
Orchestra, heeft hij eindelijk weer ruimte in 
zijn agenda kunnen maken voor Soilwork. 
Het vorige album The Ride Majestic 
stamt inmiddels alweer uit 2015. Dit elfde 
album uit hun inmiddels ruim twintig jaar 
omvattende carrière draagt de opvallende 
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MAVIS STAPLES H 
Live In London   [soul] 
(Anti/PIAS) 
LP, CD 
De laatste song van dit 
concert kondigt Mavis 
Staples (79) aan met 'It 
Just Ain’t No Stopping 
Me, is it?' Inderdaad 

Mavis is topfit en is ruim 200 keer per jaar actief 
in de muziekindustrie. Of het nu gaat om een 
optreden, studiosessie of productiewerk. Live In 
London werd op haar 79e verjaardag opgenomen 
in de Union Chapel. De productie van dit veertien 
tracks tellende album deed Mavis uiteraard zelf. 
Vanaf  het podium hoor je een sterke, enthousiaste 
Mavis, een prima band en background koor. De 
krachtige stem van Mavis zingt gospel, blues 
en twee grote Staple Singers-hits. Een ding is 
duidelijk: de kracht van Mavis heeft met het 
klimmen van de jaren niet ingeboet, integendeel 
als mensenrechtenactiviste weet ze goed waar 
op sociaal en politiek gebied nog veel winst is te 
behalen: 'We got work to do'. Wanneer je niet 
zo houdt van muziek met een boodschap, blijft 
er genoeg over om enthousiast van te worden. 
Tel hier een zeer meelevend publiek en perfecte 
akoestiek bij op en je waant jezelf middenin een fijn 
avondje topentertainment. (Wim Velderman)

STEPHANIE 
STRUIJK H 
Liedjes van een 
Ander 
(Agents After All) 
10 inch, CD 
Het idee voor 

Liedjes Van Een Ander ontstond toen Stephanie op 
NPO Radio 2 een cover van Rowwen Hèze’s De Peel 
In Brand vertolkte. 'Ik kreeg zoveel leuke reacties op 
die cover, dat het me een leuk idee leek om een ep 
te maken met liedjes die mij geïnspireerd hebben. 
En die klein op te nemen met alleen piano en gitaar. 
Ik ben heel benieuwd naar de reacties. En natuurlijk 
ook wat de artiesten vinden van mijn versie', aldus 
Stephanie Struijk. (Red)

SWALLOWED BY TE 
SUN H 
When A Shadow Is 
Forced Into The Light   
HEAVY  
(Century Media) 
2LP, CD 
When A Shadow Is Forced 
Into The Light is de 

titel Verkligheten, het Zweedse woord voor 
realiteit. Vertaald naar de muziek betekent dit 
met name dat de groep niet te veel achterom 
kijkt om zodoende fris en eigentijds voor de 
dag te kunnen komen. Naar eigen zeggen 
hebben ze daarvoor de klassieke heavy metal 
als uitgangspunt genomen en vermengd 
met hun eigen, experimentele kenmerken. 
De groep verloochent haar deathmetalroots 
niet en Strid weet zijn fanatieke grunts zoals 
gebruikelijk moeiteloos af te wisselen met 
melodieuze zanglijnen. De composities zijn 
daarnaast stuk voor stuk als dynamisch, catchy 
en explosief te bestempelen. Sterk werk. 
(Dries Klontje)

THE SPECIALS H 
Encore 
(Island/Universal) 
LP, CD, 2CD Ltd Deluxe 
Ruim tien jaar 
geleden besloot de 
legendarische 2 Tone 
skaband uit Coventry 
tot een onverwachte 

reünie. Creatief brein Jerry Dammers werd al 
vlot buitenspel gezet omdat de focus vooral 
op oud succes lag en hij juist nieuw werk 
wilde opnemen. Een zeer succesvolle tour 
zonder Dammers volgde tot in 2013 toaster 
Neville Staple wegens gezondheidsproblemen 
moest stoppen. Ook Roddy Radiation gaf 
er de brui aan en in 2015 overleed drummer 
John Bradbury. Was daarmee de kern van de 
band zo uitgehold dat nieuw werk wel tegen 
moest vallen? Immers, geen creatieve gekte 
van Dammers, geen wilde toast van Staple, 
geen scherp punkrandje van Radiation en 
geen backbeat van Bradbury meer – al zijn er 
van de laatste nog wel songs overgebleven. 
Ook gebleven is de sneer van Terry Hall, de 
pompende bas van Horace Panther en natuurlijk 
de slaggitaar van Lynval Golding. Gedrieën 
houden ze de eer hoog, want de status van The 
Specials met hun sterke sociale en politieke 
statements is nog steeds groot. Encore is 
dan ook de toegift op een succesvolle reünie, 
die bekroond wordt door zeer sterk nieuw 
songmateriaal. Neem bijvoorbeeld de single 
Vote For Me dat als vanouds sterk geëngageerd 
is of het door Prince Buster beïnvloedde 10 
Commandments dat zo op More Specials had 
gepast. De deluxe editie bevat als bonus een 
schijf met live-opnames. (Bert Dijkman)
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melancholische titel van de nieuwe plaat van het Finse 
Swallow The Sun en het intense muzikale verdriet 
van bandleider Juha Raivio om zijn in 2016 overleden 
levenspartner Aleah Stanbridge. Van Swallow The 
Sun zijn we sinds debuut The Morning Never Came 
uit 2003 gewend aan statig paraderende, sfeervolle 
doommetal waarin melodieën, cleane vocalen en 
grunts de emotie in diepe golven laten rollen, maar 
op de nieuwe plaat lijkt de emotionele diepte, 
vanwege het persoonlijke verdriet, oneindig. When 
A Shadow Is Forced Into The Light is een plaat die 
gewenningstijd vraagt en zich daarna recht in je hart 
boort en je de onmogelijke wanhoop van het verlies 
van een levensliefde intens laat horen en voelen. 
Daarbij balanceert Swallow The Sun prachtig op het 
snijvlak van death, doom en funeral metal. Geef je 
eraan over. (Menno Valk)

MEINDERT TALMA H 
Balsturig 
(Excelsior) 
LP+CD+Boekje, CD 
Meinderts liefde voor 
voetbal is nooit een 
groot geheim geweest 
en hij schreef voor het 
EK van 2012 al het boek 

Eenmalig Oranje met bijhorende soundtrack. 

Een nieuw album over voetbal was eigenlijk 
onvermijdelijk. In een elftal liedjes beschrijft 
en bezingt hij gebeurtenissen, culthelden en 
topspelers en diens opvallende kenmerken of 
eigenaardigheden. Het in ik-vorm gezongen Ik 
Ben Louis van Gaal is hiervan een even ontroerend 
als geestig voorbeeld. De teksten en trivia in de 
liedjes deelt hij met een geestdriftige nuchterheid 
die soms grenst aan het voordragen van een 
Wikipedia-pagina. Met passende tegendraadsheid 
en vooral authenticiteit treft hij doel met mooie 
kleine liedjes als Abe Van Den Ban. Het is deze 
charme waarmee Balsturig zelfs een voetbalhater 
weet te overtuigen. (Corné Ooijman)

TEDESCHI TRUCKS 
BAND H 
Signs 
(Fantastick/Universal) 
LP+7 inch, CD 
In een luxe positie 
verkeren de Tedeschi’s 
zeker; wie kan thuis een 
volledige cd opnemen 

met een twaalfkoppige band? En toch heeft het 
even geduurd voordat dit album klaar was. Het 
vorige studioalbum stamt uit 2016 en Signs is 
pas het vierde studioalbum. Een writersblock of 

 

 
(Universal) 
LP ltd wit, CD 
Al in 2016 hoorden wij voor het eerst van Son 
Mieux, de nieuwe band van Camiel Meiresonne. 
Deze kenden we nog van All Missing Pieces en 
Soul Sister Dance Revolution, bands waarmee 
hij op het punt van doorbreken stond, maar het 
net niet haalde. Dat zou voor Son Mieux anders 
kunnen zijn, want de afgelopen twee jaar werd 
hard gewerkt aan dit zeer overtuigende debuut. 
Waren zijn vorige bands nog in een rootsy sound 
gedrenkt, met Son Mieux heeft Meiresonne een 
uniek eigen geluid gevonden. De van oorsprong 
gitaarrocknummers worden gelardeerd met een 

Son Mieux
Faire De Son Mieux

frisse elektronische sound. Dat weerhoudt de 
nummers niet om af en toe weids uit te waaieren 
en een behoorlijke impact te hebben. Hoogtepunt 
Nothing laat ook horen dat Meiresonne vocaal wat 
kan, niet vanwege een geweldig bereik, maar wel 
omdat hij doet denken aan de indruk die Dylan 
en Lou Reed in hun jonge jaren achterlieten. Een 
debuut dat het wachten meer dan waard was. 
(Jurgen Vreugdenhil)
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TOY H 
Happy In The Hollow 
(Tough Love/
Konkurrent) 
LP Ltd blauw, CD 
De uit Londen afkomstige 
band TOY debuteerde in 
de herfst van 2012 met een 
razendknappe plaat waarop 

de Britten op fascinerende wijze aan de haal gingen met 
invloeden uit onder andere de shoegaze, postpunk, 
psychedelica, Krautrock, spacerock en noiserock. TOY 
is zeker niet de enige band die deze invloeden verwerkt 
in haar muziek, maar op een of andere manier zijn de 
songs van de band interessanter. De band uit Londen 
wist haar geluid te vervolmaken op de twee platen 
die volgden en zet nu een volgende stap met plaat 
nummer vier. Happy In The Hollow borduurt voort op 
de vorige drie platen van de band, maar TOY voegt 
ook weer wat ingrediënten toe aan haar bijzondere 
geluid. De band neemt vaker gas terug, bedwelmt 
met zweverige elektronica, maar kan ook nog stevig 
rocken of hypnotiseren met psychedelische klanken. 
Het maakt het geluid van de Britse band nog wat 
veelzijdiger en nog wat verslavender, want ook Happy 
In The Hollow is weer een plaat die zich steeds wat 
nadrukkelijker opdringt en je al snel net zo dierbaar is als 
zijn voorgangers. (Erwin Zijleman)

WALTER TROUT H 
Survivor Blues  ROOTS  
(Mascot-Provogue/
Bertus) 
2LP Ltd oranje, CD 
Twee jaar na zijn laatste 
album We All In This 
Together brengt Walter 
Trout Survivor Blues uit. 

Opgenomen in de studio van de voormalige The Doors-
gitarist Robby Krieger, die zelf meespeelt op Goin’ 
Down The River. De cd is geproduceerd door de jonge, 
talentvolle producer Eric Corne (o.a. Sam Morrow, John 
Mayall, Sugarray Rayford). Met de band (ook bestaand 
uit louter Survivors) opgesteld in een cirkel zijn alle tracks 
zoveel mogelijk in een keer ingespeeld en opgenomen. 
Hier en daar een overdub, maar vooral veel vrijheid voor 
de muzikanten en vrijheid geeft creativiteit. Dat Walter 
Trout een Survivor is weten we. Dat Walter deze keer 
kiest voor covers van weinig bekende songs siert hem; 
dit zijn Survivor-songs die de tand des tijds hebben 
doorstaan. Tel daarbij de artistieke vrijheid van Trout en 
zijn band op en je begrijpt dat de twaalf songs zorgen 
voor ruim een uur luisterplezier. Sunnyland Slim, Jimmy 
Dawkins, Otis Rush, Luther Johnson, John Mayall, 
J.B.Lenoir en bijvoorbeeld Fred McDowell vormen 
deze keer de inspiratiebron voor een cd/lp die wel eens 

te druk met optreden? Duidelijk is in ieder geval 
dat diverse bandleden nogal wat meegemaakt 
hebben de afgelopen jaren. Elk bandlid heeft zijn 
persoonlijke thematische bijdrage geleverd aan 
deze cd (ook verkrijgbaar op vinyl). Als vanouds 
speelt de band vakkundig, prima gitaarsolo’s en 
pittige blazers. Susan Tedeschi zingt op alle tracks 
een flinke partij en is het sterkst in de ballads, 
vooral in de akoestische song The Ending. Dat 
de van oorsprong bluesrockband worstelt met 
verleden, heden en toekomst is teken aan de wand. 
(Wim Velderman)

THUNDER H 
Please Remain Seated 
(BMG/Warner) 
2LP Ltd oranje, 2CD 
Na een aantal meer dan 
uitstekende albums heeft 
Thunder ervoor gekozen 
om even wat gas terug te 
nemen. Het resultaat is 

Please Remain Seated, waarop een aantal nummers 
uit de geschiedenis van Thunder in een nieuw jasje 
is gestoken. En eerlijk is eerlijk, het is wel even 
wat anders dan het brute rockgeweld dat de band 
typeert. Laat je daardoor echter niet van deze plaat 
afbrengen, aangezien de gekozen tracks prima 
zijn en de muzikanten een fantastische presentatie 
leveren. Of het gaat om Future Train met een fraai 
arrangement, Girl's Going Out Of Her Head met 
jazzy ondertonen of het ingetogen I'm Dreaming 
Again, dat oorspronkelijk op The Magnificent 
Seventh te vinden was. We vergeten dan de fraaie 
shuffleversie van Empty City of het slepende Loser 
nog. Oh ja, en She’s So Fine en de zeer verrassende 
versie van Low Life. Please Remain Seated zet je 
misschien even op het verkeerde been, maar is zo 
Thunder als Thunder kan zijn. (Hermen Dijkstra)

TINY LEGS TIM 
Elsewhere Bound  ROOTS  
LP, CD 
Elswehere Bound is het vijfde album van de 
Belgische bluesman en gitaarvirtuuos Tim De 
Graeve, alias Tiny Legs Tim. In tegenstelling tot zijn 
voorganger Melodium Rag (2017), die gekenmerkt 
werd door akoestische eenvoud, pakt Tim dit 
keer flink uit met veel blazers en percussie. Ook 
thematisch verlegt hij zijn grenzen, van kale blues 
naar een rijke mix van blues, soul, jazz en folk. Het 
resultaat mag er wezen. Elsewhere Bound is, tien 
nummers lang, een fijne muzikale ontdekkingsreis. 
(Jan Doense)
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zou kunnen gaan horen tot de Survivor in jouw 
verzameling. (Wim Velderman)

TWIILIGHT SAD 
It Won't Be Like This All The 
Time 
2LP, CD 
Na de release van het zeer goed 

ontvangen vierde album Nobody Wants To Be 
Here And Nobody Wants To Leave (2014) werd 
The Twilight Sad gevraagd door fan Robert Smith 
als voorprogramma van de Amerikaanse tour 
van The Cure. Dat beviel zo goed, dat beide 
bands vervolgens ook samen langs de Europese 
zalen trokken. Geen gekke keus van Smith, 
want de donkere sound van deze Schotten is 
sterk beïnvloed door de jaren tachtig. Op plaat 
nummer vijf is dat niet anders, maar It Won't Be 
Like This For Long klinkt wel duidelijk anders dan 
zijn voorgangers. Nog steeds hard en in your 
face, maar ook warmer en elektronischer. Zwakke 
platen heeft de band nog niet gemaakt, maar 
zo goed en zelfverzekerd als op dit fantastische 
album klonk The Twilight Sad nog niet eerder. 
(Marco van Ravenhorst)

DANNY VERA H 
Pressure Makes 
Diamonds 2: 
Pompadour Hippie 
(Excelsior) 
LP Deel 1&2+CD, CD 
Deel twee van een 
tweeluik laat vooral 
de softe, vrolijke of 

lichte kant horen van muziek die Danny zelf zou 
reserveren voor het tweede deel van de avond 
of de terugreis. Deel één werd in november 
uitgebracht met daarop de wat meer rockende, 
hardere songs. Beide delen hebben zes songs 
en samen vormen ze eveneens een lp die ook dit 
voorjaar verschijnt. En de som der delen is meer 
dan het geheel geldt hier ook. Goed klinkende 
en geproduceerde muziek van Danny en zijn 
band, die na een drukke clubtournee en een 
nieuwe theatertour dit voorjaar veel optreedt, 
ervaringen opdoet en kwalitatief internationaal 
goed mee kan. Dat blijkt ook uit het feit dat de 
producer van Chris Stapleton, Vance Powell, dit 
product onder zijn hoede heeft genomen. Dit 
derde volledige album op Excelsior Recordings is 
wederom geproduceerd door Frans Hagenaars. 
Vera: ‘Niet in Nashville, maar in Wisseloord in 
Hilversum, analoog op tape, inclusief ruis. Je 
hoort de band soms nog lopen na een nummer’ 
– Hillywoodsound ten top. (Wim Velderman)

M. WARD 
What A Wonderfull Industry 
LP Ltd cloudy clear, CD 
In de zomer van 2018 verraste 
M. Ward zijn fans met de digital 
only release van zijn nieuwe plaat. 

Ruim een half jaar later volgt gelukkig ook de 
fysieke versie op het veelzeggende M. Ward 
Records. De plaat gaat over 'people in the 
industry I have known – heroes and villains in 
equal measure'. We weten natuurlijk dat Ward 
in het duo She & Him zit en ook deel uitmaakt 
van Monsters Of Folk (met Jim James van My 
Morning Jacket en Conor Oberst). En Ward is 
begenadigd producer van o.a. Mavis Staples en 
Jenny Lewis. (Red)

WHITE LIES H 
Five 
(PIAS) 
LP Ltd blauw, CD 
Na het overweldigende 
en terechte succes van 
hun debuutalbum To 
Lose My Life uit 2009 
zakte de muzikale 

loopbaan de White Lies met het jaar verder weg. 
Met de drie studioalbums en een live-album 
die volgden zocht de band hardnekkig naar 
vernieuwing, van hun muziek, maar ook van het 
inmiddels vergane succes. Het goede nieuws 
is: met Five slaan de drie Britten keihard terug. 
Het is de ware opvolger van de debuutplaat, 
een album dat van begin tot het einde boeit. 
Eindelijk is de gezochte ontwikkeling gevonden, 
eindelijk klinken de songs weer urgent. De 
nu-of-nooit gedachte sijpelt door alle nummers 
heen en als recensent kies ik volmondig voor 
nu. Alles valt samen, te beginnen met het 7:35 
minuten durende Time To Give en eindigend met 
het retespannende Fire And Wings. Het duurde 
negen jaar, maar met Five bewijst White Lies 
zichzelf en het publiek een grote dienst: ze zijn 
terug. (Hans van der Maas)

WILLEM 
Man In Nood 
LP 
Ex-Opposites rapper Willem brengt 

zijn eerste eigen soloalbum uit: Man In Nood. Willem 
rapt over de problemen die op zijn pad kwamen na 
het uiteengaan van The Opposites, zoals depressie, 
medicatie en bezoeken aan de crisisdienst. Op het 
moment van de release was hij nog niet helemaal van 
de medicatie af, maar wel bezig met het afbouwen 
ervan. Bij De Wereld Draait Door vertelde hij dat hij 
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ERIC VAARZON MOREL, JUAN & MIGUEL MARTINEZ 
Cadiz, Canciones De Ida Vuelta  WORLD  
(Concerto Records) 
CD 
Eric Vaarzon Morel heeft inmiddels een onberispelijke reputatie 
in de flamencowereld, en wordt ook Spaanse kringen hoog 
gewaardeerd. Vanuit die kringen zijn de gebroeders Martinez, 
respectievelijk alt- en baritonsaxofonist, geen onbekenden 
in de Nederlandse jazzkringen, waarbij ze in hedendaagse 
bands als Insomnio, The New Cool Collective en ook het 
Concertgebouw Jazz Orkest speelden. Ergens op een 
kruispunt van die werelden, te weten in Cadiz, Andalusië, vond 
de eerste ontmoeting plaats en werd de kiem gelegd voor dit 
album. De ontmoetingsplaats werd ook het uitgangspunt en de 
plaatselijke volksmuziek vormt de basis voor de samenwerking. 
Uiteraard is de vurige passie van de flamenco het ingrediënt 
dat in elke noot naar boven komt en gelardeerd met de 
inventieve jazztonen van de gebroeders Martinez zorgt dat 
voor een geheel eigen sound. Zelden was jazz meer opwindend 
en zelden was flamenco zo vooruitstrevend, een uniek project. 
(Jurgen Vreugdenhil)

- Ook verkrijgbaar Flamenco de Hoy reissue (LP en CD) 

- 15 februari albumrelease Concertgebouw Amsterdam

- 16 februari (16:00) live in Concerto!

- artwork door Joost Swarte
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eigenlijk gewoon feestmuziek wilde maken, maar dat 
dat gewoon niet lukte. Het maken van dit album is 
voor hem een vorm van zelftherapie geweest, omdat 
hij zijn verhaal op deze manier kwijt kon. (Red)

YOU TELL ME 
You Tell Me 
LP, CD 
You Tell Me is de naam van het 

gelegenheidsduo dat Peter Brewis en Sarah 
Hayes vormden na afloop van een concert rond 
het werk van Kate Bush. Brewis, vooral bekend als 
helft van het illustere Field Music, zou aanvankelijk 
slechts een paar songs van Hayes produceren. Dat 
liep anders. Beiden grepen de kans aan om hun 
privésores therapeutisch te vertalen naar muziek. Dat 
heeft geen droevig album opgeleverd, maar een 
rijke, klassieke singer/songwriterplaat. Denk Rufus 
Wainwright, Randy Newman en co. (Max Majorana)

Peel Slowly And See
Zaterdag 
23 februari 
Schouwburg 
Leiden
Met spannende 
nieuwe acts 
als Maisha, 
Lewsberg, La 
Jungle, Pitou, 
The Avonden 
en Pieter de Graaf viert Peel Slowly And See 
haar negende editie op zaterdag 23 februari 
in de Leidse Schouwburg. Voor deze grootste 
editie tot nu toe worden opnieuw alle hoeken 
en gaten van de schouwburg benut. De eerste 
acts mogen er alvast zijn. Van de betoverende 
folksongs van de Amsterdamse Pitou tot de 
spannende gitaarpop van de Rotterdamse 
revelatie Lewsberg. De swingende, vintage funk 
van Arp Frique & Family, de hartverwarmende, 
rauwe soul van Nona en de nietsontziende, 
primitieve noise van het Belgische duo La 
Jungle. En wat doen carnavalsgrootheden Ferry 
van de Zaande en Fred van Boesschoten daar?
Ticket: €25,- 
meer info: www. peelslowlyandsee.nl

LUISTER
TRIP

RY X 
Unfurl 
(Infectious/Warner) 
LP, CD 
Ry Cuming beleefde als Ry X een vruchtbaar 
2018. Volle zalen, festivaltenten die werden 
betoverend en een uitverkocht huis in een 
sfeervol Carré in Amsterdam. Zijn muziek is 
lastig in een hokje te plaatsen. Laten we dat 
vooral niet doen. Cuming is in ieder geval van 
alle markten thuis. Hij maakte onderdeel uit 
van zowel Howling als The Acid. Elektronica, 
folk, techno, deephouse. Diverse stromingen 
komen in beide samenwerkingen aan bod. 
Maar stiekem is Cumings op z’n best als 
singer-songwriter Ry X, die op Unfurl – zijn 
tweede langspeler – wederom onder je huid 
kruipt. Somber, melancholisch, soms hoopvol. 
En verrassend, zoals tijdens het bezwerende, 
breekbare Untold, waar een Burial-achtige drop 
het nummer op fraaie wijze omlijst. Mooi is het 
toverwoord op Unfurl. Het hart smelt. Dromen. 
Wegdromen. Zweven. Maar ook zachtjes heen 
en weer bewegen, als op een track als YaYaYa 
het fijnbesnaarde refrein wordt ingezet. Verder 
regeert een akoestisch gitaar en een hemelse 
falset. Eentje voor de late uurtjes. (Jelle Teitsma)
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WITHIN TEMPTATION 
Resist   HEAVY  
(Universal) 
2LP, CD, 2CD+cassette+t-shirt Box 
Zonder andere bands tekort te doen, kan toch algemeen worden gesteld dat Within Temptation Neerlands 
exportproduct bij uitstek is op rockgebied. Uit pure liefde voor heavy muziek is de band in 1996 in het 
normaal gesproken zo rustige Waddinxveen opgericht door zangeres Sharon den Adel en gitarist Robert 
Westerholt. Naast gezamenlijk gezinsgeluk bracht Within Temptation hen ook zakelijk voorspoed, want 
anno 2018 is de band alom gelauwerd en gewaardeerd en staat er thuis een grote kast vol nationale en 
internationale prijzen en trofeeën. Vanwege die status heeft Within Temptation ook succesvolle uitstapjes 
gemaakt in het theater en met het Metropole Orkest. Het belangrijkste is natuurlijk de muziek en daarom 
is het fantastisch dat er vier jaar na Hydra nu een opvolger is: Resist – de zevende studioschijf. Resist vroeg 
een uiterste inspanning van de band, maar laat een volwassen, duidelijk doorontwikkeld en onmiskenbaar 
Within Temptation horen. De draken en de fantasiewereld hebben plaatsgemaakt voor realisme en een 
kritische kijk op de moderne wereld en de schijnvrijheid van het internet. Tegelijkertijd heeft  de moderne 
elektronica een subtiele rol gekregen en flirt de band met triphop en popinvloeden. Resist klinkt mede 
daardoor modern, maar het DNA van Within Temptation bestaat onveranderd uit bombastische dynamiek, 
brede keyboards en refreinen, massieve drumslagen, een donkere gitaarlaag en de krachtige stem van 
Sharon den Adel. Resist is een logische en vooral weer prachtige nieuwe plaat van een band die daarmee 
de eigen honger en die van de fans stilt. (Menno Valk)
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Velvet Breda
40

M A N I A



Velvet Music Breda bestaat dit 
jaar negentien jaar. 
De winkel is voortgekomen uit 
Bullit, een platenwinkel die al 
jaren een begrip was in Breda 
en omstreken. 
Ik, Arend van Maaren, 
werkte daar ook al twaalf jaar 
voordat ik deze in 2000 overnam 
en er een Velvet winkel van 
maakte. 

Het is altijd mijn droom geweest in een 
platenwinkel te werken, laat staan er 
eigenaar van te zijn. Het is hard werken, 
en er waren natuurlijk tegenslagen zoals 
de economische crisis, downloaden 
en heel lang heeft de binnenstad hier 
opengelegen vanwege aanleg van de 
Haven. Maar ik ging en ga steeds met heel 
veel plezier naar de winkel, elke dag weer.

Muziek is nu eenmaal mijn lust en mijn 
leven. Vanaf mijn veertiende was ik her en 
der al dj en vind nog steeds voldoening 
in mijn winkel. In 2008 besloten we meer 
aan vinyl te doen, wat een goed besluit 
is geweest. Elk jaar verkochten we meer 
platen en afgelopen jaar zagen wij weer 
een zelfde stijging als het jaar daarvoor. 
Bij ons kun je nu terecht voor een mooie 
collectie van met name nieuw vinyl en 
vele aanbiedingen. Record Store Day 
zal hier zeker aan hebben bijgedragen, 
daar deden wij vanaf de eerste keer in 
Nederland volop aan mee. 
Een van de hoogtepunten was vorig jaar: 
we hadden een heus Record Store Day 
Ontbijt waar een kleine 75 mensen op af 
kwamen om heerlijk een broodje te eten, 
koffie te drinken en om 8:00 uur al een 
eerste instore optreden (Certain Animals) 
te aanschouwen. 
Dat gaan we dit jaar natuurlijk weer doen!Velvet Breda
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NIEUWE VINYL AANBIEDINGEN

-Bob Marley & The Wailers - Legend

-Massive Attack - Blue Lines

-John Coltrane - Both Directions At Once - The Lost Album

-Nick Drake - Pink Moon

-Greta Van Fleet  - Anthem Of The Peaceful Army

-The Verve - Urban Hymns

-The Cure - The Head On The Door

-David Bowie - Low

-Kate Bush - Hounds Of Love

-The Doors - L.A. Woman

-Kraftwerk - Man Machine

-Ed Sheeran - Plus

Prince:
Limited paars vinyl reissues

- 3121
- Musicology

- Planet Earth
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LCD Soundsystem - Electric Lady Sessions
2LP met zes outtakes van American Dream, 
drie oudere tracks en drie covers.

Prince:
Limited paars vinyl reissues

- 3121
- Musicology

- Planet Earth

VINYL

Zaterdag 13 april 
is het weer Record Store Day!

43

M A N I A



MANSION 24: 
BELEVENISWINKEL IN APELDOORN

Frank Zappa - Zappa In New York 
40th Anniversay

3LP Ltd + 6 bonustracks
Release 29-3

Snow Patrol:
- A Hundred Million Suns

- Eyes Open
- Fallen Empires

- Final Straw

VINYL MANIA - AANBIEDINGEN

Arcade Fire – Funeral

Funeral uit 2004 is het debuutalbum van de Canadese indie band 
Arcade Fire. Het kreeg deze titel omdat verschillende bandleden recent 
familie had verloren. Funeral wordt door de critici al gezien als een 
moderne klassieker. Het bevat de Arcade Fire klassiekers “Rebellion (Lies)”, 
“Wake Up” en de “Neighborhood” serie.

LEGACY OF MUSIC
F O R  T H E  L O V E  O F  M U S I C

W W W . L E G A C Y O F M U S I C . C O M

F A C E B O O K / T H E L E G A C Y O F M U S I C

Funeral uit 2004 is het debuutalbum van de Canadese indie band 
Arcade Fire. Het kreeg deze titel omdat verschillende bandleden recent 
familie had verloren. Funeral wordt door de critici al gezien als een 
moderne klassieker. Het bevat de Arcade Fire klassiekers “Rebellion (Lies)”, 
“Wake Up” en de “Neighborhood” serie.

Jimi Hendrix Experience – Axis Bold As Love

Tweede studio-album en uitgebracht als opvolger van “Are You 
Experienced?”. Hendrix uitte zijn ongenoegen over de album hoes waarin 
hij en de Experience worden neergezet als de Hindoestaanse god Vishnu. 
De hoes riep ook protest op vanuit de Hindoestaanse gemeenschap. Op 
deze plaat staat de klassieker Little Wing en nummers als “Spanish Castle 
Magic”, “If 6 was 9” en “Bold as Love”.

Earl Sweatshirt – I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside

Op dit album van deze Amerikaanse rapper gastoptredens van Dash, 
Vince Staples, Wiki en Na’kel. Rauw en eerlijk zijn veel gelezen kritieken 
waarbij het album zeer brede bijval kreeg van kenners uit de gehele wereld. 
Met de bekende track “Grief”.

Leon Bridges – Good Thing

Het tweede Leon Bridges album ondersteund door drie singles: 
“Bet Ain’t Worth the Hand”, “Bad Bad News” en “Beyond”, is een 
klassieker in het nu-soul genre. 

Bruce Springsteen – The Ghost Of Tom Joad

Na de reünie met de E Street Band en de release van zijn Greatest Hits steeg 
de schrijfactiviteit van Springsteen aanzienlijk. Het album is voornamelijk 
akoestisch en geeft een sombere weerspiegeling van het leven in het midden 
van de jaren negentig in Amerika en Mexico. Door Springsteen fans een zeer 
gewaardeerd album…



Frank Zappa - Zappa In New York 
40th Anniversay

3LP Ltd + 6 bonustracks
Release 29-3

Snow Patrol:
- A Hundred Million Suns

- Eyes Open
- Fallen Empires

- Final Straw

Within Temptation - Mother Earth
2LP Ltd blauw/geel/rood vinyl + 4 livetracks, 
poster, boek

U2 - No Line On The Horizon
2LP Ltd clear vinyl
release 22-2

VINYL MANIA - AANBIEDINGEN

Arcade Fire – Funeral

Funeral uit 2004 is het debuutalbum van de Canadese indie band 
Arcade Fire. Het kreeg deze titel omdat verschillende bandleden recent 
familie had verloren. Funeral wordt door de critici al gezien als een 
moderne klassieker. Het bevat de Arcade Fire klassiekers “Rebellion (Lies)”, 
“Wake Up” en de “Neighborhood” serie.

LEGACY OF MUSIC
F O R  T H E  L O V E  O F  M U S I C

W W W . L E G A C Y O F M U S I C . C O M

F A C E B O O K / T H E L E G A C Y O F M U S I C

Funeral uit 2004 is het debuutalbum van de Canadese indie band 
Arcade Fire. Het kreeg deze titel omdat verschillende bandleden recent 
familie had verloren. Funeral wordt door de critici al gezien als een 
moderne klassieker. Het bevat de Arcade Fire klassiekers “Rebellion (Lies)”, 
“Wake Up” en de “Neighborhood” serie.

Jimi Hendrix Experience – Axis Bold As Love

Tweede studio-album en uitgebracht als opvolger van “Are You 
Experienced?”. Hendrix uitte zijn ongenoegen over de album hoes waarin 
hij en de Experience worden neergezet als de Hindoestaanse god Vishnu. 
De hoes riep ook protest op vanuit de Hindoestaanse gemeenschap. Op 
deze plaat staat de klassieker Little Wing en nummers als “Spanish Castle 
Magic”, “If 6 was 9” en “Bold as Love”.

Earl Sweatshirt – I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside

Op dit album van deze Amerikaanse rapper gastoptredens van Dash, 
Vince Staples, Wiki en Na’kel. Rauw en eerlijk zijn veel gelezen kritieken 
waarbij het album zeer brede bijval kreeg van kenners uit de gehele wereld. 
Met de bekende track “Grief”.

Leon Bridges – Good Thing

Het tweede Leon Bridges album ondersteund door drie singles: 
“Bet Ain’t Worth the Hand”, “Bad Bad News” en “Beyond”, is een 
klassieker in het nu-soul genre. 

Bruce Springsteen – The Ghost Of Tom Joad

Na de reünie met de E Street Band en de release van zijn Greatest Hits steeg 
de schrijfactiviteit van Springsteen aanzienlijk. Het album is voornamelijk 
akoestisch en geeft een sombere weerspiegeling van het leven in het midden 
van de jaren negentig in Amerika en Mexico. Door Springsteen fans een zeer 
gewaardeerd album…
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Ryan Adams - Big Colours
Ltd blauw vinyl, release 19 april
  

Hozier - Waseland, Baby!
Ltd groen vinyl, release 1 maart
 

 

Indie Only releases!

Keith Richards - Talk Is Cheap
Ltd rood vinyl, release 29 maart

 

Karen O & Danger Mouse - Lux Prima
Ltd oranje vinyl, release 15 maart

Panda Bear - Buoys
Ltd rood/wit vinyl
 

 

Nu in de winkels:

Beirut - Gallipoli
Ltd groen vinyl

Blood Red Shoes - Get Tragic
Ltd groen/zwart vinyl + 7 inch

Bring Me The Horizon - Amo
Ltd gekleurd vinyl
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REISSUES

DESERT
ISLAND
DISC

tien jaar later krijgt ze het aanbod 
om op te treden op een festival 

in Nijmegen. Ze besluit 
de rest van de band te 
vragen waarna Barrelhouse 
opnieuw opgericht wordt en 
wederom een aantal sterke 

albums worden gemaakt. 
Op Time Frames (1998) wordt 

bijvoorbeeld samengewerkt 
met Mongoolse muzikanten en het 

meest recente album Almost There (2016) 
behoort, mede door de persoonlijke 
teksten, tot de beste albums van de band. 

Uniek is dat de band al meer dan vier decennia in 
dezelfde bezetting opereert. Jan-Willem legt uit dat 
wat een buitenstaander als chemie bestempelt, voor 
hem volstrekt automatisch is. 'Als onze drummer 
Bob Dros iets doet dan weet ik dat al en dat maakt 
het interessant, want er hoeft niets afgesproken 
te worden. Uiteraard is er ook wel eens wrijving, 
maar zonder dat is het niet spannend. Je moet geen 
verwachtingen hebben maar elkaar juist inspireren.' 
Schoemaker voegt er aan toe dat de spontaniteit 
ook de kracht is van Barrelhouse. 'Er is ruimte voor 
improvisatie. Ook mijn zang is nooit twee keer het 
zelfde. Dat vindt ik geweldig.' Voor de band is de 
box gewoon een tussenstation. Op naar de 50 jaar? 
'Je moet niet naar de eindstreep kijken, we zitten op 
een weg en we kijken heerlijk om ons heen', aldus 
Tineke. Jan-Willem voegt er aan toe 'omdat we altijd 
aan het werk waren zijn we niet aan de drank geraakt. 
En er is nog niemand dood. Dat is ook een gelukkige 
omstandigheid!' (Ron Bulters)

BARRELHOUSE 
45 Years On The Road 
(Munich/V2) 
12CD Box 
'Het is nog niet af, maar het 
is wederom een steentje in de 
kroon.' Zo omschrijft Barrelhouse-
zangeres Tineke Schoemaker het 
oeuvre-overzicht 45 Years On The Road waarin de 
discografie van Barrelhouse is opgenomen. Van de 
twaalf albums maken zelfs zes hun debuut op cd. 
Bassist Jan-Willem Sligting voegt er aan toe: 'Ergens 
in het boxje staat niet voor niks The Story so far!' De 
band begon als instrumentale band die geformeerd 
werd door ex-leden van Oscar Bentons begeleiders 
maar werd al snel aangevuld met Schoemaker, die 
net als anderen wel eens een nummer meezong. 
Al snel volgde het uitstekende album Barrelhouse 
in 1975. Wat volgde was onder meer een live-
album met de legendarische Albert Collins en het 
studioalbum Beware uit 1979 dat nog steeds als 
een van de publiekslievelingen in de discografie is. 
Hoewel de band haar roots vindt in de blues, is het 
geluid van Barrelhouse veel breder. Schoemaker vindt 
bijvoorbeeld in de soul een grote inspiratiebron. 
Toch valt de band na het album Got To Get Together 
(1981) uit elkaar. Volgens Sligter ontbrak het op dat 
moment aan een stijgende lijn en waren er ook andere 
dingen in het leven. Schoemaker volgt al snel. Zo'n 



REISSUES BUZZCOCKS H 
Another Music In A 
Different Kitchen 
LP Ltd zilver, CD
LOVE BITES 
LP Ltd wit, CD 
(Domino/V2) 
Onverwachts overleed 
in december frontman 
Pete Shelley aan een 
hartaanval. De Buzzcocks 
stonden naast bands 
als The Clash en de Sex 
Pistols aan het begin van 
de punk uit Engeland. 

Vorig jaar werd hun debuut-ep Spiral Scratch al 
opnieuw uitgebracht, nu volgen de twee eerste 
albums. Another Music In A Different Kitchen 
blijft de meest pakkende plaat, mede ook door 
Shelley's liefde voor Krautrock zoals Can. Die 
invloeden geven de simpele punksongs net een 
extra laagje. Toch behaalde de band op Love 
Bites hun grootste succes met één van de beste 
punknummers ooit gemaakt: Ever Fallen In Love 
(With Someone You Shouldn't've). Opgenomen 
in minder dan een jaar tijd worden beiden nu 
voor het eerst geremastered van de originele 
tapes. Fris, rauw en pakkend! Uitgebreid met 
exclusieve foto's en tekst van punkkenner 
pur sang Jon Savage, die ook de prachtige 
heruitgaven van Wire omlijstte, is dit een 
prachtige manier om twee klassiekers te (her)
ontdekken. (Tim Jansen)

HET WITTE EN ZILVEREN VINYL IS INDIE 
ONLY!

ERIC DOLPHY H 
Musical Prophet 
Deluxe 
(Resonance/Bertus) 
3CD 
Van Miles Davis en John 
Coltrane zijn na hun 
dood talloze overzichten, 
bijzondere opnamen 

en concerten uitgekomen. Van Eric Dolphy, die 
meer bekend is als sideman van Coltrane dan als 
soloartiest, is al ruim dertig jaar niets meer op 
plaat gezet. Daar is geen enkele muzikale reden 
voor te bedenken. Maar met de 3-cd set Musical 
Prophet, een predicaat dat Eric Dolphy absoluut 
verdient, maakt Resonance Records  een sterk 
begin met een urgente inhaalslag. Het draait in 
dit boxje om twee platen uit 1963, Conversations 
en Iron Man. Door kenners toen en nu bejubeld. 

Al wordt in Out To Lunch, dat in 1964 verscheen, zijn 
meesterwerk gezien. 1964 was trouwens ook het jaar 
waarin Dolphy volkomen onverwacht overleed aan 
de complicaties van suikerziekte. Hij was toen 36 jaar. 
Musical Prophet, met een kleine anderhalf uur nooit 
eerder uitgegeven opnamen en een begeleidend 
boekje van 100 pagina’s, laat horen wat een geweldig 
jazzmuzikant en componist hij was. Behalve op altsax, 
schitterde hij ook op fluit en basklarinet. Dikwijls vele 
minuten lang in zijn eentje of slechts begeleid door 
de bassist. Hoogst ongebruikelijke avant-gardistische 
songstructuren die ook na ettelijke luisterbeurten 
niet in je hoofd willen nestelen maar wel telkens 
opnieuw boeien. Dat Frank Zappa enorm door hem 
is beïnvloed, is bijzonder goed te horen op Musical 
Prophet. A Personal Statement, een bonustrack van 
Iron Man, lijkt zelfs wel een cover van Zappa. Maar 
niet hij maar Dolphy was de Musical Prophet. (Wim 
Koevoet)             

GREEN RIVER 
Dry As A Bone 
2LP Ltd donkergroen, CD 
Rehab Doll 
2LP Ltd lichtgroen, CD 

Voordat bands als Nirvana, Pearl Jam en Soundgarden 
in '91/'92 Seattle wereldwijd op de muzikale kaart 
zouden zetten, broeide er natuurlijk al van alles in die 
stad aan de Pacific. Een van de eerste bands met een 
geluid dat later zou worden omschreven als grunge 
was Green River, dat met Jeff Ament, Stone Gossard 
en Mark Arm in de gelederen met recht als een van 
de belangrijkste pioniers gezien kan worden. In de 
korte periode dat de band bestond werden drie 
mini-albums uitgebracht, die al geruime tijd moeilijk 
verkrijgbaar waren. Gelukkig komt SubPop nu met 
opgepoetste versies van Dry As A Bone ('86) en Rehab 
Doll ('88), beide voorzien van flink veel bonustracks. 
Niet zo goed als de bands waarmee Ament, Gossard 
(beiden Pearl Jam) en Arm (Mudhoney) later furore 
zouden maken, maar vanuit historisch perspectief zeker 
belangwekkend. (Marco van Ravenhorst)

KISS 
Kissworld: The Best Of Kiss 
2LP, CD 
Kissworld zag in 2017 al eens het licht 
in Engeland. Nu de band (opnieuw?) 

bezig is met zijn afscheidsconcerten wordt hij ook op 
dit continent uitgebracht. Wie de tracklisting van deze 
enkelaar bekijkt, zal een aantal klassiekers missen, maar 
wie daar niet naar kijkt zal een fijne compilatie krijgen 
met gelukkig wel klassiekers als Rock And Roll All Nite 
en Detroit Rock City, maar ook wat minder voor de hand 
liggende tracks als het fijne Hard Luck Woman en I’m 
A Legend Tonight. Gelukkig ook een aantal nummers 
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THEIR 20 GREATEST HITS INCLUDING: 
ROCK AND ROLL ALL NITE, CRAZY CRAZY NIGHTS, 

DETROIT ROCK CITY, SHOUT IT OUT LOUD, I WAS MADE 
FOR LOVIN’ YOU, CHRISTINE SIXTEEN, BETH & MORE…

AVAILABLE ON CD, 2LP, DIGITAL DOWNLOAD AND STREAMING
RELEASE: JANUARY 25



Stockport naar (post)punk, indie, vergeten soul 
(Simply Red, Bluezone, M People) culminerend in 
Madchester (wat nou Liverpool?) met The Stone 
Roses, Inspiral Carpets en Happy Mondays en 
eindstation, althans volgens cd2, Oasis (Rock 'n' 
Roll Star). Ruimschoots informatief, voorwoord van 
Jon Savage en hits afgewisseld met verrassingen: 
educatief amusement op z'n Ace. (Albert Jonker)

VARIOUS 
On The Detroit Beat! Motor City 
Soul - UK Style 1963-67 
CD 
Zeker in de begintijd van het 

Motown-imperium duurde het enige tijd voordat 
de hits uit Detroit de oversteek naar de UK 
maakten. Genoeg tijd voor Brits talent om mooie 
sier te maken met de composities uit Detroit. 
Dusty Springfield, The Hollies en Cilla Black zijn 
o.a. de artiesten die het  materiaal een Engels 
tintje meegeven, het origineel natuurlijk zelden 
evenarend, maar zeker wel de moeite waard. (Jurgen 
Vreugdenhil)

VARIOUS 
This Is Lowrider Soul 1962-1970 
CD 
'Low and slow.' Dat was het motto 
van de lowriders, een subcultuur die 

eind jaren veertig ontstond onder latino's in Los 
Angeles, die hun auto's veelkleurig beschilderden en 
de carrosserie verlaagden, om vervolgens langzaam 
rond te cruisen. Zoiets doe je uiteraard niet zonder 
muziek. Meest populair onder lowriders waren 
doowop en zwoele soulballads. Voor Kent stelden 
Sean Hamspey van het label Diggin' Deep en 
lowriderkenner Ruben Molina deze fraaie introductie 
samen. 24 artiesten komen voorbij, waaronder 
William Bell, The Lovers, The Whispers en Barbara 
Mason. Tijd om de auto te verbouwen. (Marco van 
Ravenhorst)

REGGIE YOUNG 
Session Guitar Star 
CD 
De onlangs overleden stergitarist 
Reggie Young was verantwoordelijk 

voor het scherpe randje in de liedjes van Elvis, 
Solomon Burke, James Carr, Bobby Bland en Dusty 
Springfield. Young was onderdeel van de roemruchte 
Memphis Boys, die in de American Sound Studio 
de sessiemuzikanten waren op menig hit. Zijn 
fonkelende gitaarwerk was typerend eigen, maar 
stond altijd in het teken van het liedje. Op Session 
Guitar Star staan 24 voortreffelijke voorbeelden 
hiervan. (Corné Ooijman)

uit de jaren tachtig en de schijf sluit af met het vette 
Modern Day Delilah en Hell Or Hallelujah van de 
laatste twee studioplaten. (Hermen Dijkstra)

TRIGGERFINGER H 
TF20 
(Excelsior) 
4LP+3CD Box 
Triggerfinger bestaat 
twintig jaar. De 
roemruchte hoeksteen 
van de Belgische 
rock zorgt al twee 

decennia voor volle, overkokende zalen en 
enthousiaste fans. Een recordaantal optredens op 
alle belangwekkende festivals en inmiddels vijf 
studioalbums en twee live-registraties. Het trio van 
zanger en gitarist Ruben Block, bassist Paul van 
Bruystegems en drummer Mario Goossens begon 
in 1998, maar dat was wel met een andere bassist. 
Monsieur Paul, de nieuwe bassist, kwam in 2003 en 
sindsdien loopt het als een trein. Een toevalstreffer 
was een cover van I Follow Rivers, wat een 
onverwachte hit werd voor de band, die het toch 
meestal van aan Led Zeppelin en Queens Of The 
Stone Age-gelieerde rock moet hebben. Voor hun 
muziek bleek al jarenlang een willige markt te zijn 
en om te vieren, is er nu deze schitterende box. 
(Erik Mundt)

VARIOUS 
Pop Genius Of Mickie Most 
CD 
Iedere muziekliefhebber moet wel iets 
in de kast hebben dat geproduceerd 

is door Mickie Most. Op Pop Genius Of Micky Most 
vinden we, vergezeld van uitgebreide liner notes, 
een prachtige compilatie van zijn beste werk. Vooral 
bekend vanwege zijn productie voor The Animals, 
Herman's Hermits en Donovan in de sixties, maar hij 
produceerde ook monsterhits van Suzie Quatro, Hot 
Chocolate en Kim Wilde. En weliswaar scoorde Joan 
Jett de hit met I Love Rock 'n' Roll, het door hem 
geproduceerde origineel van The Arrows is minstens 
net zo goed! (Ron Bulters)

VARIOUS 
Manchester - A City United In 
Music 
2CD 
Ter bekrachtiging van de status 

van de eeuwige tweede muziekstad in Engeland 
een voorbeeldig overzicht van 55 jaar in 45 
gedenkwaardige liedjes op dubbel-cd  van Ewan 
McColl's Dirty Old Town langs lekker veel sixties-
beat via de Strawberry Studio's van (half) 10cc in 

THEIR 20 GREATEST HITS INCLUDING: 
ROCK AND ROLL ALL NITE, CRAZY CRAZY NIGHTS, 

DETROIT ROCK CITY, SHOUT IT OUT LOUD, I WAS MADE 
FOR LOVIN’ YOU, CHRISTINE SIXTEEN, BETH & MORE…

AVAILABLE ON CD, 2LP, DIGITAL DOWNLOAD AND STREAMING
RELEASE: JANUARY 25
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HET ULTIEME OVERZICHT! 
BEVAT ALLE HITS EN TRACKS VAN IEDER 

HEARTBREAKERS, SOLO EN MUDCRUTCH ALBUM.

TOM PETTY
AND
THE  HEARTBREAKERS

VERKRIJGBAAR 
ALS 2CD EN 4LP

RELEASE 
1 MAART



BOEKEN

GODFRIED NEVELS – 
FOREVER 27 
Dankzij de vroege dood 
van Brian Jones, Janis 
Joplin, Jimi Hendrix 
en Jim Morrison kreeg 
de leeftijd van 27 jaar 
een heuse club van 
legendarische doden. Die 
club is in de loop der jaren 
uitgebreid met helden 
als Kurt Cobain en Amy 

Winehouse waardoor die leeftijd een angstvallige 
mijlpaal voor menig muzikant is geworden. Godfried 
Nevels schreef er een boek over en rekent in het 
voorwoord meteen af met deze mythe – het blijkt 
dat de meeste beroemde muzikanten rond hun 56e 
jaar overlijden en zelfs die leeftijd heeft geen echte 
piek. Nevels heeft in zijn boek korte biografieën van 
vele legendarische musici gemaakt, te beginnen 
met Robert Johnson – de bluesgitarist die een pact 
met de duivel sloot. Alle genoemde artiesten krijgen 
een plek in het boek maar er is meer. Zij die slechts 
26 of 28 mochten worden (Otis Redding, Gram 
Parsons, Nick Drake etc.) krijgen een hoofdstuk en 
er is gelukkig veel ruimte voor minder bekende 
artiesten die een even dramatisch verhaal hebben. 
Bijvoorbeeld Pete Hamm van Badfinger die diep 
teleurgesteld over het uitblijven van succes een 
einde aan zijn leven maakte. Bandmaatje Tom Evans 
trok de dood van Hamm zo slecht dat hij diens 
voorbeeld volgde. Nevels heeft voor dit boek veel 
nauw betrokkenen geïnterviewd (o.a. de broer van 
Jimi Hendrix, de manager van Nirvana etc.) waardoor 
nieuwe inzichten ontstaan. De prachtige vormgeving 
en het fraaie fotomateriaal maken dit boek af. (Bert 
Dijkman)

PASCAL RABATÉ  & 
FRANÇOIS RAVARD 
– DIDIER, HET 5E 
WIEL AAN DE 
TRACTOR 
De 45-jarige Didier 
woont samen met 
zijn zus op een 
kleine Bretonse 
boerderij. Didier is 
een gepassioneerd fan 

van de Tour de France, is een stevige drinker, maar 
de echte Liefde ontbreekt nog in zijn leven. Samen 
met de failliete boer Regis, met wie zij het bed 
deelt, probeert Didiers zus daar verandering in aan 
te brengen door zijn profiel op een datingsite aan 
te passen. En al snel levert dat aangepaste profiel 
resultaat op…

OSCAR SMIT – 
PARADISO PUNK 
JAREN DEEL 2 
In de serie De Paradiso 
Punkjaren belicht 
muziekjournalist Oscar 
Smit de geschiedenis 
van punkmuziek in de 
dit jaar een halve eeuw 
bestaande muziektempel 
Paradiso. Deel 2 staat 
vooral in het teken van de 
opkomende vaderlandse 

punkbands. Deel 1 verscheen in 2017, precies 
veertig jaar nadat de eerste punkbands op het 
Paradisopodium stonden. Het tweede deel speelt 
zich af in 1978, als acts als The Clash, Blondie of 
999 en veel Nederlandse punkbandjes de weg naar 
Paradiso weten te vinden. Maar daarnaast is er 
aandacht voor fanzines en de opkomst van de nauw 
aan punk verbonden reggae. Ook kwesties als ‘is 
er nog toekomst voor punk’ en ‘wat is post-punk?’ 
komen aan bod. Aan de hand van interviews met 
tijdgenoten, concertverslagen en archiefstukken 
wordt een beeld gegeven van Paradiso in het jaar 
1978.
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ALPHA 
Regie: Albert Hughes 
Cast: Kodi Smit-McPhee,  
Jóhannes Haukur 
Johannesson 
Een episch avontuur dat zich 
20.000 jaar geleden afspeelt 
tijdens de laatste IJstijd. Tijdens 
zijn eerste jacht met de meest 
ervaren jagers van zijn stam 

raakt een jongeman gewond en wordt hij voor dood 
achtergelaten. Als hij bijkomt, beseft de jongen dat hij 
in zijn eentje is en dat hij moet leren hoe te overleven 
in de meedogenloze wildernis. Aanvankelijk met 
tegenzin ontfermt hij zich over een wolf die zijn roedel is 
kwijtgeraakt. De twee leren al snel op elkaar te vertrouwen 
en worden zowaar vrienden. Samen doorstaan ze talloze 
gevaren in hun missie de weg naar huis terug te vinden 
voordat de dodelijke winter aanbreekt.

BURNING H 
Regie: Lee Chang-
dong 
Cast: Ah-in Yoo, Jong-
seo Jeon, Steven Yeun 
Jongsoo werkt als 
parttime koerier in 
Seoul, maar droomt van 
een schrijverscarrière. 
Op een dag wordt hij 
op straat aangesproken 
door een oud 
klasgenootje: de 
leuke en opgewekte 
Haemi. Ze staat op 

het punt om naar Afrika te reizen en vraagt hem of 
hij in de tussentijd op haar kat wil passen. Jongsoo 
betwijfelt of het beestje wel echt bestaat, maar valt 
als een blok voor Haemi en stemt graag toe. De 
teleurstelling volgt al snel. Haemi keert terug met 
de charmante, mysterieuze Ben die ze in Nairobi 
heeft opgepikt. Tussen de drie ontwikkelt zich een 
ongemakkelijke driehoeksverhouding die verergert 
door Bens merkwaardige 'hobby'. Dan verdwijnt 
Haemi spoorloos. Koreaanse meester Lee Chang-
dong (Poetry) baseerde het scenario van deze 
poëtische en onweerstaanbare thriller op een kort 
verhaal van Haruki Murakami. Met een record aantal 
punten in de journalistenpoll riep de internationale 
pers Burning uit tot hét meesterwerk van Cannes van 
dit jaar. 'Ingenieuze thriller die blijft zinderen.' NRC 
Handelsblad/nrc next

FILMS

THE CHILDREN ACT 
Regie: Richard Eyre 
Cast: Emma Thompson, Stanley 
Tucci, Fionn Whitehead 
Gebaseerd op de gelijknamige 
bestseller van Booker-Prize winnaar 
Ian McEwan, die tevens het scenario 
schreef voor de film. Fiona Maye 
is een gerespecteerd rechter aan 

het Hooggerechtshof waar ze bekend staat om haar 
professionele en weloverwogen uitspraken binnen het 
complexe familierecht. Wanneer haar huwelijk met Jack lijkt 
te bezwijken onder haar toewijding voor het vak stort Fiona 
zich op een ingewikkelde zaak. De 17-jarige Adam heeft 
leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer 
leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah’s getuige weigert 
Adam de noodzakelijke medische hulp te accepteren. Fiona 
moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en dood te 
beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt.

CLEANERS H 
Een fantastische, 
opwindende en bijzonder 
actuele film over hoe social 
media de wereld aan het 
stukmaken is. Twee jonge 
Duitse filmmakers slagen er 
in om toegang te krijgen tot 
een van de beter bewaakte 
geheimen van Facebook. 
Het is het begin van een 
documentaire als een thriller, 
die steeds dieper graaft in de 
achterkant van social media 
en laat zien hoe deze onze 

wereld vervormt en aantast. Hans en Moritz weten toegang 
te krijgen tot de mensen die de ondankbare taak hebben 
om te bepalen wat wel of niet op Facebook mag staan. 
Vanuit een anoniem kantoorgebouw in de Filipijnen wordt 
de hele wereld gescand. Deze film geeft inzage in hoe diep 
verweven de negatieve gevolgen zijn met het wezen van 
social media. En dat er geen eenvoudige oplossingen zijn.

DOGMAN 
Regie: Matteo Garrone 
Cast: Marcello Fonte, Edoardo 
Pesce, Nunzia Schiano 
Marcello bezit een 
hondentrimsalon in een vervallen 
buitenwijk aan de Italiaanse 
kust. Hij is een bescheiden man, 
houdt van zijn werk en wordt 
zeer gewaardeerd door zijn 
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buurgenoten. De rust in de wijk wordt verstoord als 
Simone, een ex-bokser verslaafd aan cocaïne, vrijkomt 
en de buurt terroriseert. 'Boeiende, sfeervolle en 
vooral menselijke misdaadvertelling.' De Telegraaf

FAHRENHEIT 11/9 
Regie: Michael Moore 
Fahrenheit 11/9 geeft een 
provocerende en komische 
kijk op de tijd waarin we 
leven. Regisseur Michael 
Moore onderzoekt in deze 
documentaire de twee 
belangrijkste vragen van het 
Trump-tijdperk: Hoe zijn we hier 

in hemelsnaam beland en hoe komen we hier weer 
uit? Fahrenheit 11/9 is een vervolg op Michael Moore’s 
Fahrenheit 9/11, over toenmalig president George 
W. Bush en de aanslagen van 11 september 2001. De 
titel verwijst naar de datum waarop Trump officieel tot 
president van de Verenigde Staten werd verkozen.

HAPPY PRINCE 
Regie: Rupert Everett 
Cast: Rupert Everett, Colin 
Firth, Emily Watson, Tom 
Wilkinson 
The Happy Prince vertelt het 
verhaal van de laatste dagen in 
het tragische leven van Oscar 
Wilde. Oscar was ooit een van 
de meest beroemde auteurs 

van Engeland, maar is nu een superster die op een 
zijspoor staat. We volgen Oscar door een van zijn 
laatste nachtelijke zwerftochten door Parijs. Dronken 
valt hij van een tafel in een variété. Als hij even later 
op zijn sterfbed ligt, omringd door vrienden, komt 
het verleden weer naar boven. 'Everett zet hem nu 
eens neer als dwingende kolos, dan weer als vaal 
schrikbeeld van zichzelf.' De Volkskrant

I AM NOT A WITCH 
Regie: Rungano Nyoni 
Cast: Maggie Mulubwa, 
Gloria Huwiler, Henry B.J. 
Phiri 
Na een incident in haar 
dorp wordt de negenjarige 
Zambiaanse Shula 
beschuldigd van hekserij. 
Tijdens de korte rechtszaak 
wordt ze schuldig bevonden 

en verbannen naar een heksenkolonie. Terwijl haar 
leven besloten lijkt, staat het jonge meisje voor 
de keuze: haar lot als heks accepteren of het risico 
nemen en voor vrijheid kiezen.

THE LAST SON 
Regie: John Curran 
Cast: Jason Clark, Kate 
Mara, Ed Helms 
Massachusetts, 18 juli 1969. 
Terwijl de wereld thuis in 
spanning kijkt naar de lancering 
van Apollo 11, wordt op het 
eiland Chappaquiddick, 
een geliefd vakantieoord 

voor welgestelde Amerikanen, een van de meest 
controversiële politieke doofpotaffaires van Amerika 
georkestreerd. Na het verlaten van een feestje 
ontsnapt Ted Kennedy ternauwernood aan de 
dood als zijn auto van een brug afzwenkt. De jonge 
campagnemedewerker Mary Jo Kopechne die naast 
hem zat heeft minder geluk en verdrinkt. Wat lijkt op een 
tragisch ongeluk mondt al snel uit in een meeslepend 
schandaal gebouwd op leugens en valse getuigenissen.

MARLINA THE MUDERER 
Regie: Mouly Surya 
Cast: Marsha Timothy, Dea 
Panendra, Egy Fedly, Yoga 
Pratama 
Bijzonder stijlvolle en 
betoverend mooie feministische 
western uit Indonesië. 
Droogkomisch als in een 
Jim Jarmusch film, met een 

muziekscore die de vergelijking met Ennio Morricone 
doorstaat en betoverende cinemascoopbeelden 
waarvan gezegd wordt dat ze beter gelukt zijn 
dan in Tarantino's The Hateful Eight. Mouly Surya, 
de Indonesische regisseuse, overbrugt schijnbaar 
moeiteloos de kloof tussen arthouse en genrefilm.

MANDY H 
Regie: Panos 
Cosmatos 
Cast: Nicolas Cage, 
Andrea Riseborough, 
Linus Roache, Ned 
Dennehy 
Noord-Amerika, 1983. 
Buitenstaanders Red 
Miller (Nicolas Cage) en 
Mandy Bloom (Andrea 
Riseborough) leven 
een vredig bestaan in 
de bossen. Hun veilige 

toevluchtsoord tussen de dennennaalden woest 
wordt verstoord door een sekte geleid door sadist 
Jeremiah Sand (Linus Roache, Vikings). 'Mandy 
opent als psychedelische ballade en transformeert 
tot gitzwarte rock.' De Volkskrant
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THE MAN WHO KILLED 
DON QUIXOTE H 
Regie: Terry Gilliam 
Cast: Adam Driver, 
Olga Kurylenko, Stellan 
Skarsgård 
Ooit was Toby (Adam 
Driver) een ambitieuze, 
idealistische student die 
in een Spaans dorpje zijn 
afstudeerproject Don 
Quichote regisseerde. 
Vandaag is hij een gevierde, 
maar verwaande filmmaker. 

Wanneer hij na vele jaren terugkeert naar Spanje, 
ontmoet hij de oude man die ooit de rol van Don 
Quichote speelde. Maar de man waant zich nog steeds 
Don Quichote en ziet in Toby zijn trouwe volgeling 
Sancho Panza. Het duo begint aan een bizarre tocht en 
langzaam wordt Toby meegezogen in een wereld van 
illusie waarin hij dromen en realiteit niet meer van elkaar 
kan onderscheiden. Na zeventien jaar pre-productie is 
de legendarische regisseur Terry Gilliam (12 Monkeys, 
Brazil) er eindelijk in geslaagd om zijn mythisch 
droomproject te verfilmen. Hij kan daarvoor rekenen op 
een droomcast aangevoerd door Adam Driver. 'Bizar, 
bombastisch en beeldschoon.' Dirty Science

NIEMAND IN DE STAD 
Regie: Michiel van Erp 
Cast: Jonas Smulders, Chris 
Peters, Sofie Porro 
Drie jonge vrienden worden met 
vallen en opstaan volwassen tijdens 
hun studententijd in Amsterdam. 
De plotselinge dood van een van 
hen zet daarbij alles op scherp. In 
deze turbulente periode proberen 
zij los te komen van hun ouders en 

achtergrond, ervaren wat de betekenis is van vriendschap en 
ontdekken wie ze werkelijk zijn.

3 DAYS IN QUIBERON 
Regie: Emily Atef 
Cast: Marie Bäumer, Birgit 
Minichmayr, Charly Hübner, 
Robert Gwisdek, Denis Lavant 
1981, Quiberon, een plaatsje aan 
de Bretonse kust. Hilde Fritsch 
komt haar oude vriendin bezoeken 
die zich heeft teruggetrokken in 
een kuurhotel. Deze vriendin is de 

wereldberoemde actrice Romy Schneider, maar samen 
zien ze eruit als twee gewone vrouwen die blij zijn elkaar 
weer te zien. Maar al snel wordt duidelijk dat de actrice 
Hilde’s steun nodig heeft bij het kunnen bevechten van 
haar demonen. 'Het is de verdienste van hoofdrolspeelster 
Marie Bäumer dat haar tragiek bijna tastbaar wordt.' AD

TODOS IO SABEN H 
Regie: Asghar Farhadi 
Cast: Penélope Cruz, 
Javier Bardem 
Laura en haar gezin 
reizen vanuit Buenos 
Aires terug naar haar 
geboortedorp in Spanje 
voor een huwelijk. De 
bruiloft is een grote 
reünie met de hele 
familie, dorpsvrienden en 
haar oude liefde Paco. 
Wanneer het feest ruw 
verstoord wordt door 

de verdwijning van Laura’s dochter, staat het leven van 
de Spaanse familie op zijn kop. In hun zoektocht naar 
antwoorden komen lang verborgen familiegeheimen 
boven drijven. Todos lo saben (Everybody Knows) 
is de nieuwe film van de tweevoudig Oscarwinnaar 
Asghar Farhadi (A Separation, The Salesman) met 
Penélope Cruz en Javier Bardem in de hoofdrol. De 
psychologische thriller was de openingsfilm van het 
Cannes filmfestival en werd er tevens geselecteerd 
voor de Officiële Competitie.

D E  F I L M K R A N T  E L K E  M A A N D 

I N  D E  B U S ?  WO R D  A B O N N E E !

A L L E  N I E U W E  F I L M S , I N T E R V I E WS , O P I N I ES  &  AC H T E R G R O N D E N  P LU S

O P  F I L M K R A N T. N L  F I L M N I E U WS , F I L M AG E N DA , V I D EO - ES SAYS  E N  M E E R

Stort €
 42,50 of m

eer 

op rekening N
L28 IN

GB 0005 3933 95 

tnv Stichting Fuurland, A
m

sterdam
 

ovv ‘nieuw
e abonnee’ &

 adres

D E  F I L M K R A N T E L K E  M A A N D 

I N  D E  B U S ?I N  D E  B U S ? WO R D  A B O N N E E !

A L L E  N I E U W E  F I L M S , I N T E R V I E WS , O P I N I ES  &  AC H T E R G R O N D E N

A L L E  N I E U W E  F I L M S , I N T E R V I E WS , O P I N I ES  &  AC H T E R G R O N D E N P LU S

O P  F I L M K R A N T. N L F I L M N I E U WS , F I L M AG E N DA , V I D EO - ES SAYS  E N  M E E R

F I L M N I E U WS , F I L M AG E N DA , V I D EO - ES SAYS  E N  M E E R

56

M A N I A



TRANSIT H 
Regie: Christian 
Petzold 
Cast: Franz 
Rogowski, Paula 
Beer 
Het Duitse leger 
nadert Parijs. 
Georg, een Duitse 
vluchteling, weet op 
het laatste moment 
te ontsnappen 
naar Marseille. 
In zijn bagage 
een manuscript, 
brieven en een 

visum van de Duitse schrijver Weidel. Wanneer 
Georg in de Franse havenstad wordt aangezien 
voor Weidel, neemt hij zijn identiteit aan om 
een felbegeerde plek te bemachtigen op een 
schip naar Mexico. Maar als hij de mysterieuze 
Marie ontmoet, raken zijn plannen in de war. 
Franz Rogowski (Victoria) en Paula Beer (Frantz) 
spelen de hoofdrollen in Transit, een speelfilm 
van Christian Petzold (Phoenix, Barbara) naar 
de roman van Anna Seghers die ze schreef in 
ballingschap. ransit kreeg in Berlijn lovende 
recensies van de internationale pers en werd 
genomineerd voor de Gouden Beer.

UTOYA 22 
Regie: Erik Poppe 
Cast: Andrea Berntzen, 
Aleksander Holmen, 
Brede Fristad 
Op 22 juli 2011 laat 
een zwaarbewapende 
rechtsextremist een bom 
afgaan in Oslo, waarna 
hij richting het eiland 

Utøya trekt waar een zomerkamp voor jongeren 
plaatsvindt. Geschokt door het nieuws uit de 
hoofdstad zijn de jongeren in contact met hun 
familie thuis om ze gerust te stellen dat ze ver van 
het incident vandaan en veilig zijn. Tot er opeens 
schoten te horen zijn. In één take volgen we de 
achttienjarige Kaja die haar zusje zoekt, terwijl 
ze de 72 minuten durende aanslag probeert te 
overleven.

WESTERN H 
Regie: Valeska 
Grisebach 
Cast: Meinhard 
Neumann, Reinhardt 
Wetrek 
Verbluffende en zeer 
spannende film waarin 
alles anders verloopt 
dan je verwacht en 
die niet alleen thema’s 
maar ook makers 
deelt met de film Toni 
Erdmann. Een groep 
Duitse bouwvakkers 
belandt in the middle 

of nowhere van landelijk Bulgarije. Mede dankzij 
het prachtige camerawerk en het fenomenale spel 
van onder andere Meinhard zit je twee uur lang 
op het puntje van je stoel. Het is bijna ongelofelijk 
dat de acteurs allen in het echt arbeiders uit 
de bouw of auto-industrie zijn. Hoofdrolspeler 
Meinhard is bijvoorbeeld bijzonder overtuigend 
als moderne arbeidersversie van Clint Eastwood. 
'Een puntgave karakterstudie van de lonesome 
cowboy.' Trouw

WHAT WILL PEOPLE SAY 
Regie: Iram Haq 
Cast: Maria Mozhdah, Adil 
Hussain 
What Will People Say is een 
aangrijpend en ontroerend 
verhaal over de complexe relatie 
tussen een vader en zijn dochter. 
De zestienjarige Nisha leidt een 
dubbelleven. Thuis, bij haar 

ouders is ze de perfecte Pakistaanse dochter, maar 
als ze uitgaat met haar vrienden is ze een doorsnee 
Noorse tiener. Als haar vader haar met haar vriendje 
betrapt, stort Nisha’s wereld in. Haar ouders willen 
een voorbeeld stellen en besluiten haar te kidnappen 
en haar onder te brengen bij familie in Pakistan. In 
een land waar ze nooit gewoond heeft, wordt Nisha 
gedwongen zich aan te passen aan de cultuur van haar 
ouders.
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Live in de winkels

Binnenkort Binnen
22 februari
Benny Sings - City Pop
Robin Borneman - Folklore 3
Cochemea - All My Relations
Dream Theater - Distance Over Time
Komodo - Komodo
Lily & Madeleine - Canterbury Girls
John Mayall - Nobody Told Me
Mercy John - Let It Go Easy
Modeselektor - Who Else
O.R.K. - Ramagehead
Raggende Manne - Alles Kleeft
Sleaford Mods - Eton Alive
James Yorkston - The Route To The Harmonium

1 Maart
Tim Bowness, - Flowers At The Scene
Gary Clark Jr.  - This Land
Robert Forster, - Inferno
In Flames - I, The Mask
Durand Jones & The Indications - American Love Call
Queensryche - The Verdict
Weezer - Weezer (The Black Album)

8 Maart
Children Of Bodom - Hexed
Dido - Still On My Mind
David Gray - Gold In A Brass Age
Van Morrison - Healing Game -Annivers-
Ronde - Flourish
Nick Waterhouse - Nick Waterhouse
Paul Weller - Other Aspects, Live At The Royal Festival Hall

Concerto
08-02 Jeangu Macrooy 17:00
09-02 Atlas Ensemble 16:00
10-02 Flora 16:00
15-02 De Schuldjongens 16:00
16-02 Eric Vaarzon Morel 16.00
18-02 White Lies 13.00
22-02 Komodo 17:00
01-03 Eerie Wanda 17:00
02-03 Oldtime Stringband 16:00

Sounds Venlo
09-02 Black Bottle Riot 15.30
23-02 The Maureens 15.30

Live in de winkel

Binnenkort Binnen



GRAND
CRU

J.S. ONDARA
Tales Of America

MERCURY REV
Bobby Gentry's 
The Delta Sweete Revisited

NO
RISK
DISC

LUISTER
TRIPS

STEVE GUNN
The Unseen In Between

THE DELINES
Imperial    

SHARON VAN ETTEN
Remind Me Tomorrow

EX:RE
Ex:Re

INDIAN ASKIN
Another Round

CARSON McHONE
Carousel 

METHYL ETHYL
Triage

RINA MUSHONGA
In A Galaxy

RY X
Unfurl

BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELS

BLOOD RED 
SHOES
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