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Billie Eilish
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major muscle • independent spirit

proudly presents
SONS
19.04

Het Belgische SONS brengt op 19
april hun debuutalbum ‘Family Dinner’
uit. Deze garagepunkers wonnen
reeds De Nieuwe Lichting van Studio
Brussel en werkten in 2018 aan hun
live-reputatie, met o.a optreden op
Rock Werchter.In januari stonden zij
op Eurosonic en deze zomer zullen
zij de diverse festivals gaan doen
waaronder Down The Rabbit Hole.

Loyle Carner

19.04

Of het nu raps, gedichten of liedjes
zijn, wat we te horen krijgen op het
het nieuwe album ‘Not Waving, But
Drowning’ weet Loyle Carner zelf
eigenlijk ook niet exact.
Hij observeert als schrijver, heeft een
unieke story-telling over o.m. familie
en real-life, en een messcherpe flow.
Carner werkte voor dit album o.a.
samen met Tom Misch en Jorja Smith.

J.J. Cale

26.04

‘Stay Around’ is het postuum album
van de legendarische songwriter
J.J. Cale, verantwoordelijk voor hits
als ‘After Midnight’ en ‘Cocaine’.
Daarnaast won hij in 2007 een
Grammy voor album het ‘The Road
To Escondido’ met Eric Clapton.
Op ‘Stay Around’ staan nooit
eerder uitgebrachte nummers, o.a.
afkomstig van nog thuis gemaakte
opnames.

Local Natives
26.04

Dat het vijfkoppige Local Natives
uit California komt, is ook op
hun nieuwe album ‘Violet Street’
te horen. Dit vierde album is op
experimentele wijze opgenomen,
waarbij samen schrijven,
spontaniteit en muzikale interactie
tijdens de opnames ter grondslag
hebben gelegen.

Steven Wilson
29.03

‘Home Invasion: In Concert
at the Royal Albert Hall’ is
het nieuwe live album van
multi-instrumentalist, singersongwriter en producer
Steven Wilson. Het album is
opgenomen tijdens zijn laatste
‘To The Bone’-tour en wordt nu
voor het eerst uigebracht in een
5-LP boxset.

Bear’s Den
26.04

Na bijna 4 jaar non-stop getourd te
hebben ter promotie van hun eerdere
albums ‘Islands’ en het in 2016
verschenen ‘Red Earth & Pouring
Rain’, komt Bear’s Den met het
nieuwe album ‘So That You Might
Hear Me’. De lyrics staan centaal op
dit derde album waarbij de behoefte
aan verbinding de kern vormt, waarbij
de typische Bear’s Den sound niet
ontbreekt.
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BILLIE EILISH
When We All Fall Asleep Where Do We Go

(Polydor/Universal)
LP oranje, CD
Billie Eilish is pas net 17, maar heeft al flink
wat muziek op haar naam staan. Met haar
songs bereikte ze al op jonge leeftijd een
miljoenenpubliek (onder andere met de songs
uit de populaire Netflix-serie 13 Reasons Why).
Na veel losse tracks en ep’s laat het officiële
debuut van de muzikante uit Los Angeles horen
dat alle ophef over Billie Eilish volkomen terecht
is. Net als bijvoorbeeld Lorde blijkt ze op zeer
jonge leeftijd bestand tegen de enorme druk van
de muziekindustrie en doet ze nadrukkelijk haar
eigen ding. Billie Eilish klinkt hierdoor anders dan
de meeste van haar soortgenoten en laat horen
dat het maken van hitgevoelige popmuziek en
het maken van in artistiek opzicht interessante
popmuziek prima samengaan. Het debuut van
Billie Eilish staat vol donkere en wat broeierige

klanken. Het zijn elektronische klanken die worden
gecombineerd met lome en funky ritmes, met
bijzondere geluiden en de vaak fluisterzachte zang
van Billie Eilish. De piepjonge muzikante heeft
een donkere kijk op de wereld en uit dit in bijna in
zichzelf gekeerde en zich langzaam voortslepende
muziek van een unieke schoonheid. Groot talent
deze Billie Eilish, dat is zeker. (Erwin Zijleman)
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BESTE
MANIALEZER,
De Mania van april staat vooral in het teken van Record
Store Day. De tiende editie vindt plaats op 13 april en
in deze Mania kun je een selectie lezen over de speciale
releases die dan verschijnen. Ook zijn in vrijwel alle winkels
optredens, check even wie er in jouw favoriete platenzaak
speelt. Natuurlijk ook weer veel mooie nieuwe plaatjes
deze maand; Billie Eilish als No Risk Disc en een fraai
project van Bennie Jolink als Grand Cru. Veel leesplezier!
Bert Dijkman
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Waal, Wim Velderman, Michel Weber,
Jeroen Wierstra, Enno de Witt, Erwin
Zijleman, Wil Zenhorst.

18. Glen Hansard

Op het album klinkt
de Ier af en toe ook
opvallend rauw, vaker
dan we van hem gewend
zijn. Luister maar eens
naar openingssong I’ll Be
You, Be Me dat gruist en
schuurt. Wie Glen Hansard
een warm hart toedraagt,
zal zeker genieten van dit
nieuwe album.

Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden. Stuur een
e-mail naar redactie@platomania.nl
Adres
Postus 71, 7400 AB Deventer,
email: redactie@platomania.nl
Abonneren:
Wil je de Mania thuis ontvangen? Dat
kan! Abonneer je nu door 20,- over te
maken voor 10 nummers van de Mania –
er verschijnen jaarlijks 10 Mania's. Maak
het bedrag over naar Plato Nederland
IBAN NL67INGB0682214655 o.v.v. mania
abonnement. Vergeet niet je naam en
adres erbij te vermelden!
Voor Belgische lezers is het bedrag 30,i.v.m. hogere portokosten.
IBAN NL67INGB0682214655
BIC INGBNL2A
Mania 357 verschijnt op3 mei 2019
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6. Grand Cru

16. Beth Gibbons

Bennie Jolink

Vormgegeven vanuit de gedachte
dat je tegenwoordig iets extra’s
moet doen dan alleen muziek,
is Post Normaal een combinatie
van een boek en een cd. Het
boek bevat tekeningen en
bespiegelingen van Bennie nadat
Normaal de pijp aan Maarten had
gegeven.

Symphony No. 3 (Symphony
Of Sorrowful Songs) is zware
kost voor een ieder die zich
beperkt tot popmuziek, maar
voor liefhebbers van klassieke
muziek is er veel moois te
horen. De derde symfonie van
Górecki is een mooi en wat
zwaarmoedig stuk, dat extra
lading krijgt door de intense
vocalen van Beth Gibbons, die
uiteraard totaal anders klinkt
dan in haar Portishead-tijden,
maar wederom overtuigt.

3. No Risk Disc
Billie Eilish

De piepjonge muzikante
heeft een donkere kijk op
de wereld en uit dit in bijna
in zichzelf gekeerde en zich
langzaam voortslepende
muziek van een unieke
schoonheid. Groot talent
deze Billie Eilish, dat is
zeker.

10. Chemical
Brothers

Op No Geography
hoor je een soort of
best of van wat deze
twee dj’s kunnen en
dat levert weer een
aantal knallende
momenten op. In
zijn geheel klinkt
het album voller
en drukker dan
voorgangers Born
In The Echoes en
Further. Er wordt flink
gesampled en binnen
de nummers gebeurt
er vaak ongekend
veel.
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BENNIE JOLINK
Post Normaal

(Universal)
LP, CD+Boek
Het leek er even op dat met het afscheid van Normaal en het niet doorgaan van Pensionado’s-optredens
de muzikale carrière van Bernard Jolink, roepnaam Bennie er opzat. Bennie was ongezond, had zichzelf
uitgewoond en had er geen fut meer voor. Klaar dus… totdat hij bij een specialist een nieuw middel
toegediend kreeg en opknapte. Hijzelf noemt dit zelf ‘een wonderbaarlijke genezing’. De medische
opknapbeurt deed in zoverre wonderen dat Bennie weer fut kreeg om dingen te ondernemen: schilderen,
tekenen, schrijven en ook weer muziek maken. Post Normaal kan dan ook gezien worden als een combinatie
van deze activiteiten. Vormgegeven vanuit de gedachte dat je tegenwoordig iets extra’s moet doen
dan alleen muziek, is Post Normaal een combinatie van een boek en een cd. Het boek bevat tekeningen
en bespiegelingen van Bennie nadat Normaal de pijp aan Maarten had gegeven. Bennie vertelt hoe hij
terugkeert vanuit een uitzichtloze situatie naar hernieuwde levensvreugde. Overigens met een flinke
dosis zwart-wit meningen en humor. Natuurlijk wat herinneringen aan verloren vrienden als Jan
Manschot en narigheid met de managers. Overigens worden die twee bedankt in de colofon voor
hun inspiratie voor teksten. Het boek is uitgevoerd in zwart-wit met af en toe wat rode accenten.
Zeer smaakvol. De ontstaansgeschiedenis van de nummers op de bijbehorende cd wordt ook uit de
doeken gedaan in het boek. De muziek zelf is prima en bevalt mij beter dan de laatste Normaal-plaat.
Ook hier allerlei stijlen maar het heeft, hoe vaag het ook klinkt, meer body. Met Alan Gascoine op
gitaar en Roel Spanjers op toetsen heb je ook twee zeer sfeervolle muzikanten aan boord, die ook
nog eens aangevuld worden met Timo Kelder, die zich in de laatste Normaal incarnatie ook bewezen
heeft en een uitstekende blazerssectie. Tekstueel heeft de plaat echt inhoud dus dat is ook mooi
meegenomen. Al met al een mooi product en het fijn om Jolink weer terug te zien! (Hermen Dijkstra)
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“De liefde voor muziek
druipt van de pagina’s”

JOUW GIDS
IN DE WERELD
VAN ROOTS/FOLK,
POP/ROCK, WERELD,
BLUES/JAZZ/
SOUL

De Volkskrant

Word abonnee. 1e jaar (6 nrs) slechts
€ 22,50 (i.p.v € 39,50)
+ 2 eerder verschenen nummers
+ cd naar keuze
Daniel Norgren Wooh Dang (cd)
Eli ‘Paperboy’ Reed 99 Cent Dreams (cd)
Yorick Van Norden Happy Hunting Ground (cd)
Ik machtig Heaven hierbij het verschuldigde
bedrag af te schrijven van mijn IBAN-rekeningnummer (alleen in Nederland)

Mijn gegevens

naam
straat en huisnummer
postcode en plaats
telefoon
e-mail

NL

Ik kies voor een acceptgiro
(administratiekosten € 3,00)

datum en handtekening

Stuur (een kopie van) deze bon in een envelop
(vanuit NL zonder postzegel) naar:
HEAVEN, Antwoordnummer 7086, 3700 TB Zeist
Of ga naar www.popmagazineheaven.nl/abonneer
(MANIA356)

Jaarabonnementen worden jaarlijks verlengd, mits twee maanden voor
vervaldatum opgezegd. Welkomstgeschenken worden na betaling van
het abonnementsgeld toegestuurd. De cd zo lang de voorraad strekt,
anders een andere titel. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

WWW.POPMAGAZINEHEAVEN.NL
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TIM AKKERMAN &
THE IVY LEAGUE H
Lions Don’t Cry

APPARAT
LP5 DANCE

(Mute/PIAS)
LP roze, CD
Een pijnlijk verlies.
Moderat is niet
meer. Moderat, als
in Modeselektor en
Apparat. Gelukkig
gaan de mannen wel los van elkaar verder met het
creëren van muziek. Apparat, de artiestennaam van
de veertigjarige Duitser Sascha Ring, dompelt zich
op LP5 onder in details en structuren. Een plaat
met tien tracks, alle doorspekt met bliepjes, gepiep
en krakende geluiden. En soms ook met helemaal
niets. Stilte, lichte ruis, kosmos. Waar Apparat met
Moderat in galmende pop en grote gebaren dacht,
daar focust hij zich hier op het introverte. Voi_Do
opent het minimalistische bal. Zwevend door het
heelal, rustend op het hoge stemgeluid van Ring.
Vervolgens is Dawan van het kaliber Nicolas Jaar.
En het schitterende Laminar Flow erna van het
niveau Bon Iver. Ook op het resterende gedeelte
worden de nodige registers opengetrokken. We
horen echo’s, een trombone, harp en contrabas.
Een vleugje soul tijdens het nummer Caronte. En In
Gravitas als sublieme afsluiter. (JelleTeitsma)

(Suburban)
LP wit/transparant groen,
CD
Wie Tim Akkerma's
nieuwe plaat Lions
Don't Cry hoort, meent
waarschijnlijk dat hij terug is waar hij begon: het is
een rockplaat van jewelste die doet denken aan zijn
tijd als frontman van Di-rect. Toch is er meer aan
de hand. Na een uitverkochte club- én theatertour
met 'Tim Sings The Boss', waarbij hij nummers
van zijn grote held Bruce Springsteen ten gehore
bracht, herontdekte hij zijn liefde voor Amerikaanse
rock. Lions Don't Cry is een zeer persoonlijk
album geworden. Na veertien jaar huwelijk is Tim
een alleenstaande vader, en combineert hij zijn
muzikantschap met de liefde voor zijn kinderen.
Het verwerken van zijn relatie loopt als een rode
draad door Lions Don't Cry: van verdriet bij zijn
kinderen tot zelf een nieuwe weg inslaan – het
album klinkt als een persoonlijke brief die iedereen
mag lezen. Wat Tim ook nog nooit gedaan heeft, is
zijn band op de voorgrond zetten. Na bijna tien jaar
samen spelen, kriskras door heel Nederland, is zijn
vaste band een hechte vriendengroep geworden.
Niet meer dan logisch om dan als één geheel naar
buiten te treden.

BETA MACHINE H
Intruder HEAVY

(Universal)
LP, CD
The Beta Machine
is een neven- en
samenwerkingsproject
van de A Perfect Circle
leden Matt McJunkins
(Bas) en Jeff Friedl (drums). Zij werden door
Tools Billy Howerdel aan elkaar gekoppeld en
als ritmesectie gevraagd voor het Puscifer van
Maynard James Keenan. Hoewel de connectie
met A Perfect Circle en Tool dus van alle kanten is
geborgd, is er bij The Beta Machine geen sprake
van een muzikale kruisbestuiving. Samen met
zangeres Claire Acey en aangevuld met toetsenist
en gitarist Nicholas Perez tapt The Beta Machine
namelijk uit een heel ander muzikaal vaatje. Op
Intruder wordt creatieve energie geput uit de pop
en rock uit de jaren 80 van de vorige eeuw en
klinken invloeden door van bands als Devo, Thirty
Seconds To Mars en Filter. Bij The Beta Machine
overheersen de toetsen, creëert de breekbare stem
van Acey veel ruimte en waart tijdens de refreinen
met McJunkins de geest van The Human League
rond. (Menno Valk)

MATT ANDERSEN H
Halfway Home By
Morning ROOTS

(True North/Bertus)
2LP, CD
De Canadees die al meer
dan twintig jaar de niche
tussen Emmylou Harris
en Jerry Lee Lewis die
van hem weet te maken, zet met zijn nieuwe album
Halfway Home By Morning precies die toon neer
die je meevoert in de eindeloos diepe rauwheid die
te vinden is in zowel zijn stem als ook zijn tunes.
Ja, Andersen heeft het allemaal en laat dit ook dit
keer weer horen. Zo is er niemand minder dan Amy
Helm, de dochter van The Band-lid Levon Helm,
die we horen op Something To Lose. Dat Halfway
Home By Morning een legendarische diepte in zich
mee draagt, is wellicht ook te danken aan de vibes
van Southern Ground, Nashville waar Andersen het
album opnam. The Allman Brothers, Willie Nelson
en Neil Young gingen hem hier voor. Puurheid en
warmte is wat Andersen je ook nu weer brengt.
(Linda Rettenwander)
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CHEMICAL BROTHERS
No Geography

(Virgin/Universal)
2 LP, CD
Vooral in de jaren negentig maakten The Chemical Brothers furore binnen het bigbeatgenre en gaven zelfs
gestalte aan deze stijl. Verder in hun carrière schoven zij op naar een meer son gerichte aanpak met hun
albums Push The Button (2005) en We Are The Night (2007). Vervolgens trokken zij op Further (2010) hun
bigbeatblik weer open en klonk hun voorlaatste album Born In The Echoes (2015) meer als een combinatie
van ouder en recenter werk. Op No Geography hoor je een soort of best of van wat deze twee dj’s kunnen
en dat levert weer een aantal knallende momenten op. In zijn geheel klinkt het album voller en drukker dan
voorgangers Born In The Echoes en Further. Er wordt flink gesampled en binnen de nummers gebeurt er
vaak ongekend veel. Er zijn tempowisselingen, meerdere zanglijnen, een hyperactieve schakering van beats
en melodieën en er is zelfs wat ruimte voor experiment. Naast de explosieve momenten zijn er ook een
aantal beheerste momenten te vinden. Misschien is No Geography iets te fragmentarisch in zijn geheel,
maar de typische Chemical Brothers-elementen maken dit opnieuw tot een uiterst smaakvol album. Met
het openingsnummer gaan ze terug naar de jaren negentig en Got To Keep On is een onvervalste floorfiller.
In The Universe Sent Me spelen ze met het uitstellen van climaxen waardoor de spanningsboog flink strak
getrokken wordt. De overstuurde synths in Free Yourself en het vleugje acidhouse in MAH zorgen geheid
voor extase. Nee, de broertjes zijn het nog steeds niet verleerd. (Jasper van Quekelberghe)
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Ribbons
2LP paars, CD

nieuw leven in de brouwerij en zorgt voor meezingen dansplezier niet alleen voor allen ten oosten
van de IJssel. Wanneer je de teksten meermalen
gehoord en geoefend hebt kan zelfs iemand die het
Sallands niet machtig is de milde humor in de dertien
songs gemakkelijk volgen en begrijpen. Recht voor
z’n raap rock met prima muzikanten brengen veel
vrolijkheid met de Fijne Oale Fietse en Viva La
Veurjoar. Al jaren toert de Sallandse rockband langs
de meest verlaten, waaierige uithoeken van ons land
om daar een ongekend dampend feest te vieren.
Een grote schare fans volgt de band van optreden
naar optreden en die groep wordt telkenmale
groter, waarbij meerdere van de zes cd’s met grote
regelmaat als voorbereiding of bij the afterparty
worden ingezet. Feest van begin tot eind en veel
Leaven in de Brouwerij-je. (Wim Velderman)

Na het ambientproject Phantom
Brickworks keert Stephen Wilkinson – oftewel Bibio
– terug naar meer gestructureerd werk zoals hij op
A Minaral Love uit 2016 al liet horen. Invloeden uit
de zestiger en zeventiger jaren psychedelica, soul
en elektronica maken van het nieuwe werk een meer
akoestisch en organisch geheel. Wilkinson speelt
vrijwel alle instrumenten zelf en laat traditionele
instrumenten als mandoline en viool toe in het
geluid. Ribbons is daarmee een bijzondere plaat
geworden waarin stijlen en landsgrenzen geen
belemmering zijn. (Bert Dijkman)

ANDREW BIRD H
My Finest Work Yet

(Concord/Universal)
LP, CD
Op de albumhoes prijkt
een opvallende nieuwe
versie van het beroemde
schilderij 'De dood van
Marat', oorspronkelijk
van de hand van Jacques-Louis David. Ditmaal met
Andrew Bird als 'lijdend' voorwerp en niet Marat,
een knipoog naar de verhouding tussen het inwendig
lijden en het creatieve proces, zoals hij dit ook op
openingstrack Sisyphus bezingt. Met een al even
ironische titel My Finest Work Yet, noemt Bird het zelf
een album gedomineerd door morele onzekerheden.
Lastige vraagstukken, maar ze worden ondersteund
door een duidelijke en elementaire aanpak, waarbij
alle liedjes live op tape werden gezet, zonder
koptelefoons en resulterend in een organisch en
innig geheel. Muzikaal zijn het vooral geruststellende
klanken vol melancholie, verrassende wendingen en
een verfijnde productie. Het fraaie Bloodless, dat
van een fijnzinnige lome jazz transformeert tot een
pakkende popsong, is een van die prijsnummers.
Na ruim een dozijn albums is Andrew Bird nog lang
niet uitontwikkeld en is de hoop dat dit ook nooit zal
gebeuren. (Corné Ooijman)

WAT ZIJN JULLIE FAVORIETE DRIE PLATEN
EN WAAROM?
Motörhead – Ace Of Spades
Niet te labelen, tijdloze opwinding. Bier en titten.

Rolling Stones – Exile On Main Street
Het fijnste kippen euh hanenhok ooit.

Motown

In de kroeg/ auto/thuis/ radio/feesttent/festival/
jukeboks... altijd bingo!

MARC BROUSSARD
Home
CD

BÖKKERS H
Leaven In De Brouwerije

Zeventien jaar na zijn eerste album
vond Marc Broussard het tijd om eens terug
te blikken op zijn carrière, maar dat wilde hij
niet doen in de vorm van een obligatie Best
Of. In plaats daarvan trok hij naar de Dockside
Studio in de buurt van zijn thuisstad Lafayette,
Louisiana. Daar nam hij live, akoestisch en
grotendeels solo vijftien liedjes (waaronder veel
soulcovers) uit zijn catalogus opnieuw op. Die

(Goomah/V2)
CD
Festivalgangers kunnen
gerust zijn. Precies op tijd
voor de opening van het
nieuwe festivalseizoen
is het thuis-, werk- en onderwegexemplaar van het
zesde album van Bokkers beschikbaar. Dat brengt
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eens naar Times Won’t Change Me en je hoort de
invloed van de Fab Four. Alles staat in dienst van het
liedje en dat maakt ook van deze plaat weer een fijn
vervolg. (Bert Dijkman)

aanpak werkt goed, want zijn geweldige stem
krijgt nu nog meer ruimte dan gebruikelijk.
(Marco van Ravenhorst)

BRUTUS H
Nest

(Eat Sleep/Suburban)
LP transparant groen, CD
Na een enorm sterk
debuut toerde het
Belgische Brutus met
o.a. Russian Circles en
Thrice. De band begint
terecht door te breken bij een groter publiek, dus
het werd tijd voor een opvolger. Nest opent met
een onheilspellend gitaarloopje en barst daarna los.
Invloeden uit de punk, hardcore, post-rock, metal,
alles is terug te horen. Een grote, bombastische
productie met donderende drums, galmende
gitaren die tegelijkertijd scheuren en je grof om
de oren vliegen en dan die stem. Soms fluisterend,
soms schreeuwend, maar barstend van de emotie
raakt zangeres/drummer Stefanie Mannaerts je
recht in je ziel. Productioneel wordt er gretig
gebruik gemaakt van galmpjes en echo's wat het
geheel veel diepte geeft. De arrangementen zijn
net wat volwassener en doordachter dan op Burst,
een goede ontwikkeling dus! Met zo'n steengoede
opvolger als Nest gaan we dan ook nog heel veel
van dit Belgisch drietal horen. (Tim Jansen)

CIRCA WAVES H
What It's Like Over
There

(PIAS)
LP blauw, CD
Het uit Liverpool
afkomstige Circa Waves
brengt met What’s It Like
Over There? hun derde
album uit. De band brak door toen ze in 2014 in
het voorprogramma van The Libertines toerden en
met hun debuut Young Chasers de aandacht op
zich wisten te vestigen. Vele optredens – o.a. op
festivals van naam zoals Glastonbury en Reading
– maakten van de band een hecht gezelschap en
dat was goed te horen op de opvolger Different
Creatures. Die plaat schopte het tot in de Britse
top 10 en van het nieuwe album wordt dan ook
veel verwacht. What’s It Like Over There? werd vlot
opgenomen onder productionele leiding van Alan
Moulder (Foals, The Killers). Ook hier grossiert de
band in pakkende popsongs waarin deze keer ook
invloeden komen uit de r & b. En als je uit Liverpool
komt is die ene band nooit ver weg, luister maar
12

ROSE DOOLAN
Free As I Said I Would Be
CD
Rose Doolan is een Amsterdamse
singer-songwriter die zich laat inspireren door het
werk van o.a. Joni Mitchell, Nick Drake en Laura
Marling. Free As I Said I Would Be is een fraai werkje
geworden dat met persoonlijke liedjes ook de
donkere kanten van het bestaan belicht. Rose heeft
een warme stem en speelt zowel piano als gitaar. De
plaat werd live opgenomen en omdat ze koos voor
een minimale mix is het resultaat verstild prachtig.
(Bert Dijkman)

THE DRUMS
Brutalism
LP clear, CD
Een andere samenstelling, een
(gedeeltelijk) ander geluid. Brutalism
van The Drums is een, naar eigen zeggen,
transformatieplaat. Frontman Jonny Pierce,
die zichzelf maar weer eens pontificaal op de
albumhoes heeft gezet, laat zijn gitaarrijke
indiepop even links liggen. Op Brutalism regeren
met name de synths en zomerse riffs. Pierce stelt
zich op deze moderne popplaat kwetsbaar op en
toont daarin zowel zijn persoonlijke progressie
als integriteit. Verontrustende teksten, vrolijke
deuntjes. Knap gedaan. (JelleTeitsma)

MELISSA ETHERIDGE
The Medicine Show
LP, CD
The Medicine Show is de naam van het
nieuwe, vijftiende studioalbum van de
Amerikaanse singer-songwriter en rockmuzikant,
de opvolger van Memphis Rock And Soul uit 2016.
De liedjes van The Medicine Show draaien rond
thema's als vernieuwing, verzoening, compassie
en vooral genezing. Het is dan ook een persoonlijk
album geworden, met naast een enkele rockende
track vooral ballads. Daarmee slaat Melissa een
verrassende andere weg in. De productie werd
verzorgd door haar oude producer John Shanks.
(Wim Velderman)

MANIA
DON FELDER H
American Rock ’n Roll

LUISTER
TRIP

(BMG/Warner)
LP, CD
Na zijn vertrek uit de
Eagles in 2001 heeft Don
Felder niet stilgezeten.
Zo is de Amerikaanse
gitarist meerdere malen
op tournee geweest met zijn eigen band, de
Don Felder Band, en verschijnt nu zijn tweede
soloalbum American Rock ‘N Roll. Op deze nieuwe
release wordt Felder bijgestaan door veel grote
namen uit de muziekindustrie, waaronder Sammy
Hagar, Slash, Joe Satriani, Peter Frampton en Mick
Fleetwood. Daarnaast is het album geproduceerd
door Bob Clearmountain (Bruce Springsteen,
Rolling Stones, Bryan Adams) en gemastered door
Bernie Grundman (Prince, Michael Jackson). Je
kan American Rock ’N Roll dan ook met recht een
‘all-star album’ noemen! De single die hiervan is
verschenen, de groovy rocker American Rock ’N
Roll (inclusief een heerlijke gitaarsolo van Slash),
geeft al een voorproefje van wat we van de rest
van het album kunnen verwachten. Felder mag dan
wel 71 jaar oud zijn en de Eagles al lang achter zich
hebben gelaten, met American Rock ‘N Roll laat hij
horen dat zijn liefde voor muziek nog springlevend
is. (Godfried Nevels)

LUTHER DICKINSON & THE SISTERS OF
THE STRAWBERRY MOON
Solstice

(New West/PIAS)
LP, CD
Luther Dickinson, zoon van de legendarische
Jim Dickinson (die werkte met Stones, Dylan,
Aretha Franklin, Big Star, Replacements),
heeft al een indrukwekkend oeuvre op zijn
naam staan. Als soloartiest, als leider van de
geweldige North Mississippi Allstars en als
sessiegitarist voor John Hiatt, Patty Griffin en
The Black Crowes. Nu heeft hij onder de naam
Luther Dickinson And Sisters Of The Strawberry
Moon de even bijzondere als ontroerende plaat
Solstice uitgebracht. Een nieuw hoofdstuk
in zijn persoonlijke geschiedenis en die van
de americana. De zang is helemaal in handen
van vrouwen: Amy Helm, Birds Of Chicagoi,
Amy LaVere, Shardé Thomas en de Mississippi
gospelgroep The Como Mamas. Wat traditionals,
wat covers, nieuw materiaal. Subtiel, spannend
en van de eerste tot de laatste seconde
ontroerend. Kandidaat plaat van het jaar. (Red)

LEE FIELDS & THE
EXPRESSIONS H
It Rains Love SOUL
(Big Crown/
Konkurrent)

LP rood, CD
Met de wederopstanding
van de klassieke soul
kregen we enkele jaren
geleden de verlate, maar zeer welkome doorbraak
van Sharon Jones, Charles Bradley en Lee Fields.
De eerste twee zijn helaas overleden, maar Lee
Fields is nog steeds going strong. Inmiddels is
hij neergestreken bij het nieuwe label van Leon
Michels (Dapkings, The Arcs), met wie hij al vijftien
jaar samenwerkt. Ondanks eerdere gastrollen bij
een aantal houseproducers, houdt Fields het in
zijn eigen werk bij de meeste intense soulsoort,
Southern Soul, waarin hij louter liefde voor de
hele wereld propageert. Slechts een enkele keer
klinkt er een invloed van buitenaf door, zoals het
vleugje P-Funk in A Promise In A Promise, maar
over met het wegvallen van Jones en Bradley is dit
gewoon het allerbeste wat de klassieke Southern
Soul vandaag de dag te bieden heeft. (Jurgen
Vreugdenhil)
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FLIGHT OF THE CONCHORDS
Live In London
3LP clear, CD

LUISTER
TRIP

Flight Of The Conchords is een duo
uit New Zealand dat een parodie op folk en pop
brengt. Het duo kent elkaar sinds 1998, toen ze een
flat deelden op de universiteit van Wellington. Ze
vonden elkaar en brachten twee albums uit. Dit is
een uitgebreide en zeer fijne registratie van een
optreden in Londen in 2018, waar het publiek een
bijzonder leuke avond had. Bijzonder sfeervol in
hoog tempo. (Erik Mundt)

BILL FRISELL &
THOMAS MORGAN H
Epistrophy

(ECM/New Arts)
LP, CD
In 2017 bracht ECM Small
Town uit, met daarop
een gedeelte van het
concert dat Frisell en
Morgan in 2016 gaven in The Village Vanguard. Die
plaat maakte zo’n indruk, dat wij vurig hoopten op
een vervolg. Welnu, Epistrophy bevat het tweede
deel van dat bijzondere optreden. Zelden hoorden
we twee muzikanten elkaar zo goed aanvoelen
en aanvullen. Frisell kennen we als een eclectisch
gitarist, die niet alleen samenspeelde met talloze
muzikanten uit zeer diverse richtingen, maar ook
vele genres heeft verkend op zijn albums. Al die
ervaring is hoorbaar op dit album, dat doorgaat
waar Small Town ophield. Het mooie aan deze
samenwerking is de voelbare empathische
connectie van bassist Morgan met Frisell. Zeker, er
zijn solo’s, maar de meeste tijd wordt doorgebracht
in een soort collectieve en egalitaire ruimte waar
de muziek meer een gesprek is dan iets anders en
een dat vaak in de meest onvoorspelbare richting
beweegt. Bovendien staat steeds het liedje centraal
en geven Thomas en Bill elk nummer een unieke en
persoonlijke invulling, van de jazzklassieker Lush
Life tot het James Bond-liedje You Only Live Twice.
(Jos van den Berg)

STEVE EARLE & THE DUKES
Guy ROOTS

(New West/PIAS)
2LP, CD
Guy is het eerbetoon van Steve Earle aan een
van zijn leermeesters, de legendarische Guy
Clark. Dit album verschijnt precies tien jaar
na zijn eerbetoon aan zijn andere leermeester
Townes van Zandt, het terecht met een Grammy
Award onderscheiden Townes. Earle ontmoet
Guy Clark al in 1974 nadat hij van San Antonio
naar Nashville was gelift om na een paar
maanden in Guys band basgitaar te mogen
spelen. Een vriendschap voor het leven was
geboren. Guy Clark is helaas niet meer onder
ons, maar zijn muziek mag niet vergeten worden,
dus nam Steve Earle samen The Dukes en zijn
vaste productie partner Ray Kennedy deze
ijzersterke hommage op. Met gastbijdragen
van onder meer Emmylou Harris, Rodney
Crowell, Terry Allen en Jerry Jeff Walker. Maar
liefst zestien Guy Clark-nummers, waaronder
het schitterende Dublin Blues, L.A. Freeway,
Desperados Waiting For A Train en The Randall
Knife, dat gewoonweg niet mocht ontbreken
omdat dit meer over Guy zegt dan alle andere
nummers die hij schreef. (Erik Damen)

KEVIN GARRETT H
Hoax

(KG Beats/V2)
2LP, CD
Kevin Garrett vermengt
klassieke soul met
een singer-songwriter
spirit, weelderig
instrumentarium en
een alternatieve muzikale avontuurlijkheid. De
in Pittsburgh geboren, voor een Grammy Award
14
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genomineerde, artiest, multi-instrumentalist en
producer laat op zijn eerste volwaardige album
Hoax een geluid horen waar een enorme ambitie
van uitgaat. In 2015 ging Kevin op tournee met
James Vincent McMorrow en bracht hij zijn debuutep Mellow Drama uit, dat de aandacht trok van The
Fader, Complex, Vibe en Billboard en de hitsingle
Coloring voortbracht, die inmiddels meer dan
dertig miljoen keer is gestreamd. Naast optredens
met o.a. Alessia Cara en Mumford & Sons en op
festivals als Bonnaroo, Latitude & Longitude en
Sasquatch droeg hij Pray You Catch Me aan voor
Beyoncé’s blockbuster Lemonade, een nummer dat
hij schreef en produceerde met James Blake. Na
zijn eerste headline tournee in 2017 besteedde hij
2018 aan het werken aan Hoax met producer Brad
Cook (War On Drugs, Bon Iver). Samen verfijnden
ze Kevins ‘odd soul’ stijl met nadruk op organische
en akoestische instrumenten, tonen en texturen.
(Red)

LUISTER
TRIP

GOSTO H
What Do You Mean
You Need A Colour

(PIAS)
LP, CD
Gosto Vermeer verraste
tweeënhalf jaar geleden
met zijn debuut Memory
Ivy, met een geluid dat
nog het best omschreven kan worden als een
(soul)vollere James Blake. Die vergelijking gaat
op What Do You Mean You Need A Colour nog
steeds op, maar het geluid is niet onveranderd.
De songs zijn vlotter en poppyer, zonder al te
veel in te leveren aan soul en r&b. Denk aan een
rustigere Balthazar, een beetje Prince (ja, echt)
en veel Benny Sings. Dat laatste is geen toeval,
want Benny Sings tekent voor de productie van dit
album, en zijn lichtvoetige elektronische popsound
is op meerdere songs goed terug te horen. Was
Memory Ivy nog een herfstplaat (kwam goed uit,
want die verscheen ook in oktober), What Do You
Mean You Need A Colour is gemaakt voor de lome
zomeravond. En met een beetje geluk volgen die
snel. (Ronald Baden)

FONTAINES D.C.
Dogrel

(Partisan/PIAS)
LP, CD
In de voetsporen van IDLES en Shame is
Fontaines D.C. een van de meest sensationele
bands van het moment. Het vijftal uit Dublin wist
in korte tijd een live-reputatie op te bouwen tot
ver buiten de stadsgrenzen. Ze maakten grote
indruk op Eurosonic en SXSW. Hun postpunk is
net zo vaak poëtisch als onstuimig. Zanger Grian
Chatten heeft het perfecte gruizige stemgeluid
voor zijn cynische teksten, over teleurstelling en
uitzichtloosheid in Ierland anno nu. Too Real is de
hit, maar eigenlijk staat geen zwakke broeder op
dit debuutalbum. De albumtitel Dogrel verklaard
door gitarist Conor Curley: ‘Het is een woord
voor oud-Ierse poëzie die veel herhaling gebruikt
en humor niet schuwt, dat meestal wordt
geassocieerd met de working class. En het wordt
ook gebruikt om iets slechts te beschrijven:
a piece of dogrel. Dat beschrijft onze muziek
perfect.’ Fontaines D.C. neemt zichzelf dus niet
al te serieus. Deze band gaat 2019 kleur geven.
(Erik Damen)

PETER HAMMILL H
Not Yet Not Now
8CD Box
X/Ten was Peter Hammils laatste
album en dat was een live-uitvoering van zijn laatste
studioplaat From The Trees uit 2017. Dat moet hem
geïnspireerd hebben tot het volgende uitputtende
project Not Yet Not Now. Deze uit acht schijven
bestaande set bevat namelijk zo'n honderd songs en
15
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BETH GIBBONS
Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony Of
Sorrowful Songs)

(Domino/V2)
LP+DVD, CD+DVD
Beth Gibbons kennen we natuurlijk als zangeres van Portishead,
maar ook als gastzangeres op het debuut van Rustin Man en als
solomuzikant (wat vooralsnog helaas slechts het prachtige Out
Of Season uit 2002 heeft opgeleverd). Het nieuwe project van
de Britse zangeres is een uitermate ambitieus project. Samen
met de Polish National Radio Symphony Orchestra vertolkt
Beth Gibbons Symphony No. 3 (Symphony Of Sorrowful Songs)
van de in 2010 overleden Poolse componist Henryk Górecki.
Helemaal nieuw is het project overigens niet, want de opnames
stammen uit 2014. Deze opnames zijn nu dan eindelijk in beeld
en geluid verschenen en laten een indrukwekkend optreden
zien en horen. Henryk Górecki is een van de belangrijkste en
meest succesvolle Poolse componisten en zijn derde symfonie
is zijn bekendste werk. Het is dus niet zo gek dat het Poolse
symfonieorkest er uitstekend mee uit de voeten kan. Dat was
heel anders voor Beth Gibbons, die niet alleen haar eerste
stappen als klassiek zangeres moest zetten, maar zich bovendien
het Pools eigen moest maken om de teksten van Górecki van
de juiste emotionele lading te kunnen voorzien. Het is prachtig
gelukt. Symphony No. 3 is zware kost voor een ieder die zich
beperkt tot popmuziek, maar voor liefhebbers van klassieke
muziek is er veel moois te horen. De derde symfonie van
Górecki is een mooi en wat zwaarmoedig stuk, dat extra lading
krijgt door de intense vocalen van Beth Gibbons, die uiteraard
totaal anders klinkt dan in haar Portishead-tijden, maar wederom
overtuigt. (Erwin Zijleman)
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acht uur muziek waarin Hammill live een bloemlezing
geeft uit zijn oeuvre. Hammill deed een solotournee
tussen november 2017 en mei 2018 door Europa en
nam alle shows op. Deze limited edition komt ook
met een boekwerkje en geeft een unieke inkijk in
deze eigenzinnige muzikant. (Red)

BAPTISTE W.HAMON
Soleil, Soleil Bleu
LP, CD
Franse americana-chansons met
veel melancholiek gebracht op een
moderne wijze. Dat is waar we Baptiste W. Hamon
de afgelopen jaren mee hebben leren kennen. Op
zijn tweede album Soleil, Soleil Bleu klinkt Baptiste
Franser dan ooit tevoren, al is de Amerikaanse
invloed nimmer ver weg. In nummer Coming Home,
geschreven op de eerste dag terug in Austin, Texas,
horen we hem zelfs (uiteraard met enig Frans accent)
voortreffelijk in het Engels. Dat is thuiskomen.
Prachtig. (Remco Moonen-Emmerink)

ISBELLS
Sosei
2LP, CD
De Belgische band Isbells heeft de
afgelopen jaren een aantal hele mooie
albums afgeleverd en ook Sosei mag er weer zijn.
Vergeleken met de vorige albums klinkt Sosei net

wat voller. Isbells heeft meer instrumenten en veel
meer elektronica aan haar geluid toegevoegd,
maar heeft de intimiteit en schoonheid van het
Isbells-geluid behouden. Het is een geluid dat
wordt gedragen door de mooie zang van Gaëtan
Vandewoude, die weer op fraaie wijze de nodige
melancholie over ons uitstort, maar ook de zon laat
schijnen met prachtige melodieuze klanken. (Erwin
Zijleman)

IVAN & THE PARAZOL H
Exotic Post-Traumatic

(Butler/Bertus)
LP, CD
Je zou zweren dat je Jim
Morrison hoort zodra
leadzanger Iván Vitáris
inzet op albumopener
NR. 1003. Nu lijkt de
muziek van Ivan & The Parazol niet direct op die
van The Doors, maar toch. Ze hebben er zéker
naar geluisterd en er invloeden van meegenomen
in hun eigen muziek. De band uit Budapest
weet de jaren zeventig glamrock te revitaliseren
naar de tijd van nu, compleet met flamboyante
gitaarsolo’s in de overdrive en stuwende bassen.
Exotic Post-Traumatic is alweer hun vierde
langspeler, geproduceerd door niemand minder

Norah Jones
Begin Again

(Capitol/Universal)

geeft het album een
experimenteel karakter.
Pianoballads als Wintertime
(die op haar eerste albums
niet had misstaan) en
het titelstuk worden
afgewisseld met het experimentelere A Song With
No Name en de verstilde opener My Heart Is
Full, waarin met name Norahs stem een prachtige
rol krijgt. Begin Again is weliswaar wat soberder
geproduceerd en minder coherent dan andere
albums maar daar staat tegenover dat Begin Again
een ongedwongen sfeer uitademt, waarbij Jones
erg in haar element klinkt. (Ron Bulters)

LP, CD
Na haar vorige album
Daybreak (2016) en de
bijbehorende tournee
besloot Jones voor een
snellere aanpak. Op
Begin Again vinden we een aantal singles en
onuitgebrachte songs die met verschillende musici
(waaronder Jeff Tweedy en Thomas Bartlett )
opgenomen werden in betrekkelijk korte tijd.
Daarbij liet ze zich niet beperken door grenzen of
creativiteit, maar kwam ze met ideeën aanzetten
in de studio die met veel improviseren in een dag
of drie op de band werden gezet. Deze aanpak
17
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GLEN HANSARD
This Wild Willing

(Anti/PIAS)
2LP, CD
De Ierse singer-songwriter Glen Hansard weet als geen ander hoe hij fraaie songs in elkaar moet
timmeren. En of dat dan voor een film is, voor de band waarin hij op dat moment speelt (bijvoorbeeld
The Frames) of voor zijn soloplaten, maakt hem niets uit. Altijd is die aangrijpende, wonderschone
melodie die als basis dient van zijn muziek. Het leverde hem in zijn bijna dertigjarige muzikale loopbaan
terecht een aantal Grammy-nominaties op en hij nam er daadwerkelijk een in ontvangst voor het
prachtige nummer Falling Slowly dat hij in de boeiende muziekfilm Once samen zingt met Markéta
Irglová, met wie hij ook lang samenwerkte in The Swell Season. Genoeg reden om uit te kijken naar This
Wild Willing, waarop Hansard een paar keer voor keihard kippenvel zorgt, zoals op de nummers The
Closing Door en Who’s Gonna Be Your Baby Now. Nummers die de troubadour Hansard laten horen,
de liedjessmid pur sang, met de muziek die je hart verovert en nooit meer loslaat. Op het album klinkt
de Ier af en toe ook opvallend rauw, wat vaker dan we van hem gewend zijn. Luister maar eens naar
openingssong I’ll Be You, Be Me dat gruist en schuurt. Zeker niet op een onprettige manier, maar het
is alleen even wennen van de man die de melancholie tot kunst heeft verheven. Wie Glen Hansard een
warm hart toedraagt, zal zeker genieten van dit nieuwe album. (Hans van der Maas)
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WIL KNOX H
Little Holylands

dan Wil Anspach, die ook verantwoordelijk is voor
producties van Muse en Red Hot Chilli Peppers.
De plaat maakt hun status, die in Hongarije en
omstreken inmiddels hoog is, méér dan waar. Het
is, simpel gezegd, een lekkere plaat met stevige
rocknummers (When I Was 17, Lonely Sunday,
Serial Killer) en prachtige ballads met meeslepende
climaxen (Orchid). Exotic Post-Traumatic smaakt

(Concerto)
10 inch
De Londense singer/
songwriter Will Knox werd
verliefd op Nederland, om
zich vervolgens in Haarlem
vestigen. Wellicht heb je
‘m aleens live gezien, hij treed namelijk veel op in
Nederland, bijvoorbeeld als voorprogramma van
Haevn. Met de EP Little Holylands brengt Will wel
een wat ingetogener geluid dan op zijn voorganger
The River Ink. Gelijkenissen met muziek van Sufjan
Stevens en Ben Howard zijn nooit ver te zoeken en
gaan zeer goed gepaard met zijn prachtige stem.
Op de EP brengt Will ook een uitgeklede versie van
het nummer Haarlem, een ode aan de stad waar hij
zich inmiddels heeft gevestigd. Little Holyland grijpt
je bij de strot, pakt je en laat je niet meer los, maar
geeft je nog net genoeg ademruimte om ‘m opnieuw
en opnieuw aan te zetten. Overigens is Belliche
misschien wel één van de mooiste liedjes die je dit
jaar gaat horen. (Remco Moonen-Emmerink)

naar meer, bij voorkeur in de concertzaal lijkt
me. (Luc van Gaans)

JOURNEY
Escape & Frontiers: Live In Japan
2017
2CD+DVD, 2CD+Bluray
Escape is door het toetreden van toetsenist
Jonathan Cain een sleutelplaat in het oeuvre van
Journey gebleken. Zijn moderne(re) geluid gaf
de band een andere feel, wat ook commercieel
doorwerkte. Voor de gelegenheid is besloten om
deze plaat integraal te spelen en die aan te vullen
met Frontiers, ook al geen misselijke plaat. Het
resultaat is een prachtige concertregistratie die laat
horen dat Journey nog steeds een geweldige band
is. Arnel Pineda laat horen dat hij een magistrale
zanger is en kan alle Steve Perry-adepten de mond
snoeren. Overigens is de rest van de band dezelfde
line-up als die op de originele platen, dus met
Schon, Cain, Valory en de teruggekeerde Steve
Smith. (Hermen Dijkstra)

LAMBCHOP H
This (Is What I Wanted
To Tell You)

(City Slang/Konkurrent)
LP wit, CD
Zelfs alt.country ontsnapt
niet aan verandering. Nog
preciezer, Lambchop, dat
heerlijk eigenzinnige, uit
Nashville afkomstige collectief onder leiding van
Kurt Wagner maakt een switch. Dat zat er al aan
te komen op het voorlaatste album Flotus (2016)
en is nu definitief op This (Is What I Wanted To Tell
You). De verandering is dat de voor Lambchop zo
kenmerkende americana-ingrediënten en geluiden
van een elektronisch vernisje zijn voorzien, waarbij
vooral de stem van Wagner aan een alteratie
onderhevig is. Van grote invloed op de nieuwe
richting is Matthew McCaughan, de man achter Bon
Iver, die samen met Wagner het album produceerde
en co-schreef. You win some, you lose some. En
‘some’ in de betekenis van fans. Lambchop is dood,
lang leve Lambchop! (Cees Visser)

KHALID H
Free Spirit

(Sony Music)
CD
Khalid Robinson brak in
2017 door met het album
American Teen. Daarvoor
was hij al te horen op
hits van o.a. Kendrick
Lamar en Alina Baraz. Al voor de release van zijn
debuutplaat wist hij in de VS een succesvolle
tournee te doen met o.a. een uitverkocht huis
in zijn thuisstad El Paso. Daarna ging het hard
met opvallende optredens bij Jimmy Fallon, een
bijdrage in de soundtrack van Black Panther en
haalde hij de top tien met zijn duet met Normani
in Love Lies. De single Talk ging dit nieuwe album
voor en ook twee tracks van de ep Suncity zijn
aanwezig op Free Spirit. Met zijn opvallende stem
die ergens tussen een bariton en een tenor ligt,
weet hij ook op dit nieuwe album de r&b/popsound
te vernieuwen met een fris geluid. (Bert Dijkman)
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DAMIEN JURADO
In The Shape Of A Storm

(Loose/Bertus)
LP, CD
Sprakeloos. Elke keer weer. Dat is wat Damien Jurado met
je kan doen, al meer dan twintig jaar. Vanaf zijn eerste album
Water Ave S., via het bekendere Saint Bartlett tot aan dit
onwerkelijk breekbare juweel In The Shape Of A Storm.
Lang werkte Damien voor het label Secretly Canadian, maar
voor dit nieuwe album, dat kort volgde na The Horizon Just
Laughed, tekende Jurado bij Mama Bird Recording Co. Er
waren slechts twee uur nodig om de intieme en pure tracks
vast te leggen. Het enige dat the man himself hier voor nodig
had was een middag in zijn Californische huis en zijn gitaar.
En die complexe simpelheid heeft hij wederom vorm weten
te geven binnen deze tien nieuwe tracks. Zo is er Throw Me
Now Your Arms, waarin de essentie van liefde en eerlijkheid
zo warm in een vormloze vorm wordt gegoten, dat je eigenlijk
al naast Jurado zit om je armen om die essentie heen te slaan.
‘Throw me now your arms. and pull me in. let me be the one,
at day’s end who you can depend on hand in hand.’ Het staat
er. De wals op South, die je meeneemt in de eb en vloed
van diepe lagen om vervolgens weer boven te komen en te
weten: Jurado is het. (Linda Rettenwander)
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YNGWIE
MALMSTEEN H
Blue Lightning HEAVY

LUISTER
TRIP

(Mascot-Provogue/
Bertus)
2LP blauw, CD
Gitaarvirtuoos Yngwie
Malmsteen bracht in 1996
de coverplaat Inspiration
uit. Nu, bijna een kwart eeuw later, volgt daarop
zijn hommage aan de blues. Met een handjevol
eigen nummers en voornamelijk covers, waaronder
Foxy Lady, While My Guitar Gently Weeps en Paint
It Black. Maar hij kopieert niet klakkeloos! ‘Dan
kun je beter de originelen luisteren, ik stop er mijn
eigen persoonlijkheid en feeling in.’ Yngwie verast
bij vlagen, maar soleert er vooral lustig op los zoals
we van hem gewend zijn. (Tim Jansen)

MATMOS
Plastic Anniversary
LP, CD

PAULUSMA
Somehow Anyhow

De twee vaste leden van het
Amerikaanse Matmos maken hoogst originele
muziek. Ze samplen allerlei voorwerpen, waaronder
veel plastic, en doen dat op heel eigen wijze.
De namen van de collages die ontstaan, zijn
ook origineel. Het duo, dat inmiddels vanuit San
Francisco naar Baltimore verhuisde, werd ook
gevraagd door Bjork, om haar zowel in de studio
als live bij te staan. Met veel succes. Bijzonder
vervreemdende geluiden. (Erik Mundt)

(Excelsior)
LP+CD, CD
In 2001 schreef Jelle Paulusma in zijn uppie een
plaat in een caravan. Dat werd het onvolprezen
Trailer Tales van zijn band Daryll-Ann en de
caravan sierde de hoes in stemmig grijsgroen.
Een nietszeggende close-up van een gammel
houten hutje, daar moeten we het ditmaal mee
doen. Had er niet wat meer af gekund voor
een pakkend ontwerp? Dat gezegd hebbende:
natuurlijk zijn de tien liedjes op Somehow
Anyhow gewoon weer van onberispelijke
kwaliteit – en zo klopt de titel dan toch.
Ze waren lang en breed af, maar werden
vertraagd door het onverwacht grote succes
van Her Majesty, waarmee Paulusma twee
jaar lang een ode bracht aan de goede oude
gitaarpop van CSNY. Dat zijn invloeden voor
altijd en ook David Bowie en Amy Winehouse
worden op Somehow Anyhow geciteerd.
Geduld is een schone zaak, hardlopers zijn
doodlopers. Natuurlijk is Paulusma de jongste
en flitsendste niet meer, maar zijn stem is mooi
oud geworden. De kunst van een goede song
verleert hij nooit. (Max Majorana)

MUTE GODS H
Atheists And Believers

(InsideOut/Century
Media)
3LP, CD
In 2014 besloot bassist
Nick Beggs een project
op te richten om drie
platen te maken.
Aangesterkt met bandmaatje bij Steven Wilson,
drummer Marco Minneman en Roger King uit
Steve Hacketts band ontstaat een ervaren band.
De progressieve rocksound blijft de boventoon
voeren, maar met een gladdere productie dan op
de voorgaande platen. Poppy refreintjes en catchy
hooks worden afgewisseld met funky slap bass en
veel vocale harmonieën. Een muzikaal carnaval dat
in direct contrast staat met waar de plaat eigenlijk
over gaat: ‘We geven domme mensen de macht
en luisteren niet meer naar de opgeleiden, de
wetenschappers, omdat dat niet meer in de mode
is. We moeten dat veranderen, anders sterven
wij als mensen uit.’ Beggs weet zijn boodschap

21

MANIA

MANIA
en visueel extravaganza compleet met lazers,
duizelingwekkende choreografie, meeslepende
visuals en een waanzinnig podiumontwerp. De
setlist van Inner Sanctum bevat een mix van
nummers van de laatste twee albums Electric en
Super en tijdloze klassiekers zoals Love Comes
Quickly, West End Girls, It’s A Sin, Domino Dancing,
Go West en Always On My Mind. (Red)

in pakkende teksten te verwoorden en laat zien
dat Mute Gods niet alleen zijn project is, maar
een volwaardige band. Hopelijk is hij dan ook van
gedachten veranderd en volgen er nog vele nieuwe
platen. (Tim Jansen)

PARLOTONES H
China

(Butler/Bertus)
CD
Het is Zuid-Afrika's
grootste band, The
Parlotones. Opgericht
in Johannesburg in
1998 brachten de vier
muzikanten acht studioalbums en enkele livealbums uit. Begonnen als een wat ruwe Britpopband, groeiden ze uit tot een veelomvattende
rockmachine, die weliswaar nog steeds Radiohead
als grootste invloed heeft, maar inmiddels meer
stijlen in de mix heeft opgenomen. In hun thuisland
Zuid-Afrika zijn ze zo groot, dat ze mgeakkelijk de
grootste zalen uitverkopen en hun muziek werd
gebruikt voor het wereldkampioenschap voetbal
2010 (Nederland werd toen tweede). Ook geven
ze heel wat van hun tijd aan goede doelen, aan
campagnes zoals Africa Unite. De muziek op dit
nieuwste album is fris en kent zeker nog Britpopinvloeden, maar is inmiddels wat opgeschoven
richting pure pop. Dat ze kunnen rocken, bewijzen
ze af en toe en dan komt naar voren wat ze live
te bieden hebben. Fijn album van sympathieke en
hard werkende band. (Erik Mundt)

JOSHUA REDMAN H
Come What May JAZZ

(Warner)
2LP, CD
Wie veel talent
heeft, wordt vaak
ook veel gevraagd.
Tenorsaxofonist Joshua
Redman is daar het
levende voorbeeld van. Zijn lijst met bijdragen en
samenwerkingen is zo’n beetje eindeloos, van B.B.
King en de Stones tot Dave Brubeck, McCoy Tyner
en John Scofield. In de afgelopen jaren maakte
hij furore door zijn samenwerking met The Bad
Plus, met James Farm. Onder eigen naam doet
hij natuurlijk ook een boel, zoals het vorig jaar
verschenen Still Dreaming, een eerbetoon aan zijn
vader, de legendarische freejazzsaxofonist Dewey
Redman. Op Come What May speelt Redman
voor het eerst sinds 2001 weer samen met zijn
kwartet: pianist Aaron Goldberg, bassist Reuben
Rogers en drummer Gregory Hutchinson. Dat dit
bevallen is, is goed te horen aan deze plaat. Zeven
zeer geïnspireerde stukken met moderne jazz. Een
aanrader. (Louk Vanderschuren)

PET SHOP BOYS H
Inner Sanctum
(Awal/V2)

ELI PAPERBOY REED H
99 Cent Dreams

(Yep Roc/V2)
LP, CD
Vintage soul en rhythm
and blues beluister je
op de nieuwste cd van
Eli Paperboy Reed.
Ruim tien geleden
bracht Eli zijn eerste werk in eigen beheer uit.
Voorbeelden waren en zijn Sam Cooke, Otis
Redding, maar klaarblijkelijk ook de glamoursoul
van The Foundations. De twaalf tracks zijn
ongecompliceerd en goed geproduceerd. De
geluidstechnicus werkte dan ook in de studio van
de legendarische Sam Phillips (nee niet de Sun
Studio, maar de opvolger daarvan) en weet de
sound van weleer goed te treffen. Eli zingt als op
zijn eerste werk en zorgt voor een fijn sfeertje.
De bijnaam Paperboy stamt van het type pet dat
door Reeds opa werd gedragen en sinds de eerste

2CD+DVD+Bluray
Inner Sanctum werd
op 27 en 28 juli 2018
opgenomen in het
Royal Opera House
in Londen. Met deze
adembenemende en visueel verbluffende show
stond het iconische duo in 2016 voor het eerst
in het Opera House naar aanleiding van het toen
net verschenen album Super. Toen waren de vier
avonden binnen no-time uitverkocht en ook in juli
2018 was er voor de vier shows in een mum van
tijd geen kaart meer te krijgen. Ontworpen door
Es Devlin en choreograaf Lynne Page werden de
shows op 27 en 28 juli gefilmd door regisseur David
Barnard. De dvd/blu-ray/2cd waarbij de cd als
bonus ook nog de show bevat die Pet Shop Boys
op 17 september 2017 op Rock In Rio in Brazilië
gaf. De Inner Sanctum productie was een muzikaal
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release in de artiestennaam is verwerkt. Of Eli ‘van
krantenjongen tot miljonair’ Reed rijk zal worden
van zijn cd’s en optredens vermeldt het verhaal
niet. 99 Cent Dreams neemt je op een prettige
manier mee naar vervlogen tijden. (Wim Velderman)

violiste die eerder te horen was op Aquostic.
Gezamenlijk hebben ze een album opgenomen dat
muzikaal in de meer traditionele en countryhoek
ligt. Waiting For Jesus ligt duidelijk in de laatste
categorie: pedalsteel, country schema en de
hoge zang van Rickard. De stemmen van beide
hoofdpersonen blenden lekker. De twaalf nummers
zijn gemaakt in een echte samenwerking, zowel in
het schrijven als in de uitvoering. Wie echter een
rampetampende Status Quo verwacht, moet deze
plaat links laten liggen. Wie wil weten hoe Rossi (en
Rickard) zijn muzikale pad verder trekt, heeft hier een
leuke plaat aan. (Hermen Dijkstra)

JASON RINGENBERG
Stand Tall ROOTS
CD
Met een handvol albums als Farmer
Jason werd de allerkleinste fan nog
wel bediend, maar dit nieuwe soloalbum van
Jason Ringenberg liet vijftien jaar op zich wachten.
Gelukkig kreeg hij onverwachts een aanbieding
voor het artist-in-residence-project van het Sequoia
National Park om er een maand in een berghut te
verblijven om liedjes te schrijven. Zonder het zelf
helemaal te begrijpen kwamen de liedjes vanzelf,
terwijl slechts een tweetal liedjes refereert naar het
park. Verder uiteenlopende thema's en zelfs een
pakkende Ramones-ode. (Corné Ooijman)

JULIAN SAS H
Stand Your Ground

(Cavalier/Heartselling)
LP, CD
Eigenlijk is het als
recensent not done maar
ik doe het deze keer toch,
en niet omdat ik zo lui of
inspiratieloos ben. Maar
omdat het helemaal klopt, deze alinea in de bij de
nieuwe plaat van Julian Sas bijgeleverde info van
de platenmaatschappij: ‘Stand Your Ground is een
back-to-basics plaat met, naast doorleefde vocalen,

ROSSI/RICKARD
We Talk Too Much
CD
Rossi is Francis Rossi van Status Quo en
Rickard staat voor Hannah Rickard, een zangeres/

Stand Your Ground

BLUES-ROCK OP Z’N BEST!

Stand Your Ground

Back-to-basics nieuw album
van meester-gitarist Julian Sas
Compromisloos, aards en
zonder fratsen. Fier, vol passie
en overtuiging. Essentieel voor
de echte muziekliefhebber!

Vanaf 6 april verkrijgbaar op LP** en CD
** beperkte oplage

Juliansas.com

Record Store Day 13 april
JULIAN SAS LIVE IN DE WINKEL.
13:00 Velvet Music in Ede
16:30 Sounds Record Shop in Venlo
Toegang gratis

Verkoop en distributie: Heartselling
Heartselling.info

Adv_PlatoMania_1/2liggend_JS.indd 1
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hoofdrollen voor het smaakvolle gitaarwerk van de
meester-gitarist en vette, funky Hammond licks van
kompaan Roland Bakker. Compromisloos, aards
en zonder fratsen. Fier, met passie en geloof.’
Wat een mooie omschrijving van een plaat van
de Nederlandse Walter Trout die op zijn tiende
studioalbum gewoon weer acht prima tracks op de
cd slingert. Met lekker veel nadruk op die prima
gitaar, maar altijd met aandacht voor de song zelf,
en dat lekkere orgeltje op de achtergrond. De
schare fans gaat zich hier voorwaar geen buil aan
vallen, daar sta ik voor in. (André de Waal)

LUISTER
TRIP

TY SEGALL H
Deforming Lobes

(Drag City/V2)
LP, CD
We zouden ons bijna
zorgen gaan om Ty
Segall, na zijn vijf albums
in 2018 hoorden we
al maanden niks van
hem. Nu blijkt waarom, want er werd een drukke
tournee ondernomen, waarvan we nu de weerslag
krijgen op dit album. Begeleid door de Freedom
band, die ook verantwoordelijk was voor zijn beste
album Freedom’s Goblin, knalt de zanger/gitarist
door materiaal van zijn meest rockgeoriënteerde
albums als Manipulator, Twins en Emotional
Mugger. Op gitaar lijkt hij werkelijk alles te kunnen
en het concert in Los Angeles, waar deze opname
gemaakt is, moet echt een onwaarschijnlijke
energie opgewekt hebben, getuige niet alleen de
band, maar ook het enthousiaste publiek. Afgemixt
werd het geheel door punkoudgediende Steve
Albini, dus ook met de sound zit het wel prima
voor elkaar. Een energiek begin van wat weer een
productief jaar zal worden. (Jurgen Vreugdenhil)

STRAND OF OAKS
Eraserland

(Dead Oceans/Konkurrent)
2LP gekleurd, CD
Eigenlijk is het een album dat hij helemaal niet
wilde maken. Amerikaan Timothy Showalter, de
man achter Strand Of Oaks, dacht dat hij het niet
in zich had. Maar leden van My Morning Jacket
en wat andere vrienden overtuigden hem dat het
wel eens het beste zou kunnen worden wat hij
ooit gemaakt had. En het resultaat beviel hem.
Ze gingen de studio in en het eenmansproject,
wat Strand Of Oaks oorspronkelijk was, groeide
uit tot een heuse band. De songs bleken goed en
op het raakvlak van pop en rock en folk ontstond
het zevende album. De band heeft inmiddels
bewezen een blijvertje te zijn. Het album heeft
een prachtige, serene sfeer en de zanger uit
Goshen, Indiana is weer gegroeid. Hij heeft een
betere manier gevonden zijn muziek over te
brengen en dit album laat horen dat dit gelukt is.
Ondertussen begint men hem te ontdekken. Het
heeft even geduurd, want hij is al tien jaar bezig.
Sfeervol. (Erik Mundt)

7 MILES TO
PITTSBURG H
evolution On Hold

(A67/Suburban)
LP, CD
Revolution On Hold is
de tweede plaat van
7 Miles To Pittsburg.
De band herbergt niet
alleen de ritmesectie van Elegy maar ook de prima
gitarist Joris Lindner en bovenal de uitstekende
zanger Andrew Elt, ooit de voorman van Sleeze
Beez en tegenwoordig te horen in allerlei tributes.
Werd het titelloze debuut gekenmerkt door een
grote variatie, ditzelfde geldt voor Revolution
On Hold. Zo is opener Bad Enough een rechttoe
rechtaan rocker terwijl I Feel Your Pain een
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SUPERSISTER PROJEKT
Retsis Repus

(Soss/Bertus)
LP wit, CD
Met muziek die invloeden van Zappa en The
Soft Machine verraadde, kon Supersister zich
eind jaren zestig en begin jaren zeventig zich
moeiteloos tot de beste Nederlandse bands
van die tijd rekenen. Albums als Present From
Nancy en Iskander staan vijftig jaar na dato
nog steeds als een huis. Op het nieuwe album,
Retsis Repus – uitgebracht onder de naam
Supersister Projekt 2019 – wordt enerzijds op
het herkenbare geluid voortgeborduurd, zoals
goed te horen is in het openingsnummers
Memories Are New IV, met het uiterst
herkenbare orgelgeluid. Maar anderzijds is
door de toevoeging van violen en trombones
weer een nieuw geluid toegevoegd. Beide
stijlen komen bijvoorbeeld prachtig tezamen in
For You And Nobody Else. Aparte tempo’s en
tempowisselingen en een prachtige vioolsolo.
In Next Door Movie daarentegen wordt een
vibrafoonsolo gespeeld. Gitaren zijn wederom
afwezig. Wel een groot aantal gastmuzikanten
waaronder de ritmesectie van de Earring, Freek
de Jonge (in Cuckoo) en Henk Hofstede. Fans
van Supersister worden met Retsis Repus meer
dan tevreden gesteld. (Ron Bulters)

ROBERT JAN STIPS:
WELKE DRIE PLATEN HEBBEN JE HET
MEEST BEÏNVLOED EN WAAROM?
SOFT MACHINE VAN SOFT MACHINE

Ook een gitaarloze band – Mike Ratledge met
ook wah wah en fuzz op z’n orgel – ook gebruik
makend van ‘andere’ akkoorden dan tot dan toe
in popmuziek - met vocalen als extra instrument.

PHILIP GLASS – THE PHOTOGRAPHER

Eerste kennismaking met een toen nieuwe wereld
: minimal music.

PENDERECKI – TO THE VICTIMS OF
HIROSHIMA

In de serie verrassend experimenten: hoe je
instrumenten – in dit geval een strijkorkest –
anders kan laten zijn.
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meer beschouwend karakter heeft. Sound bevat
daarentegen weer progelementen net als afsluiter
Only A Fool. Revolution On Hold is dan ook een
fijne gevarieerde tweede plaat geworden van 7
Miles To Pittsburg. (Hermen Dijkstra)

MATT SIMONS H
After The Landslide

(PIAS)
LP, CD
Uiteraard kennen we
Matt Simons inmiddels
al een tijdje, onder
andere van zijn megahit
With You en zijn duet
met Marco Borsato (Breng Me Naar Het Water).
Op zijn derde album gooit Matt Simons het
enigszins over een andere boeg. Uiteraard is
zijn prachtige stem het hoofdingrediënt, maar
waar hij voorheen vaak pianogeoriënteerde
liedjes (en vooral ballads) arrangeerde, is After
The Landslide doordrenkt met meer elektronica
en dansbare poppareltjes. Het mag dan ook
geen geheim zijn dat alle liedjes op After The
Landslide geschikt zouden zijn om als hitsingle
de radio’s te bestormen en dan vooral in de
zomer. Met catchy en vooral dansbare popsongs
als Open Up en hitsingle We Can Do Bette’ is dit
een ideale plaat als sausje bij je barbecue. Deze
zomer kunnen we vooral niet om deze plaat heen.
Matt Simons bewijst hier prima met collega’s
Tom Odell en Ed Sheeran mee te kunnen. (Remco
Moonen-Emmerink)

LUKE SITAL-SINGH
A Golden State
LP, CD
De Engelse singer-songwriter wist met
zijn vorige album Time Is A Riddle eindelijk echt
te overtuigen, en zet dat op A Golden State goed
door. Hoewel constant laag in tempo verveelt zijn
net niet rauwe stem geen moment en zijn de songs
sterk genoeg om zelfs in de minimale setting die het
meekrijgt een intense indruk achter te laten. (Jurgen
Vreugdenhil)

SON VOLT H
Union

(Transmit Sound/Bertus)
LP gekleurd, CD
Voor het opnemen
van het negende
studioalbum van Son
Volt koos voorman
Jay Farrar twee

symbolische locaties uit: het Mother Jones
Museum in Mount Olive en het Woody Guthrie
Center in Tulsa. De geest van de legendarische
vakbondleidster (1837-1930) en die van de
invloedrijke protestzanger (1912-1967) waren
dan ook nadrukkelijk rond op deze nieuwe
plaat. Zoals zoveel Amerikanen maakt Farrar
zich grote zorgen over de enorme politieke
en sociale verdeeldheid in zijn vaderland. Een
plaat met protestsongs, maar ook liedjes waarin
Farrars geloof in de Amerikaanse tradities wordt
beleden. Teksten gaan over inkomensongelijkheid
(het felle The 99), Reality Winner (de NSAklokkenluider die gevangen zit voor het lekken
van bewijs van Russische inmenging in de
Amerikaanse verkiezingen) en immigranten (de
fraaie afsluiter The Symbol). Union gáát ergens
over en wellicht dat Son Volt daarom klinkt als
herboren. Muzikaal biedt Union minder nieuwe
inzichten, maar de dertien liedjes zijn stuk voor
stuk van hoog niveau. Prachtalbum. (Marco van
Ravenhorst)

STRUMBELLAS H
Rattlesnake

(V2)
LP, CD
Voor het vierde album
Rattlesnake zijn The
Strumbellas een
nieuwe stilistische weg
ingeslagen. Voerde
melancholie en introspectie op de voorgaande
werken de boventoon, op Rattlesnake zijn
de nummers verheffend en optimistisch
van aard. Het negen nummers tellende
Rattlesnake werd met producer Tim Pagnotta
(Elle King, Walk The Moon) opgenomen in de
legendarische Bathouse Recording Studio net
buiten Kingston en de Revolution Recording in
Toronto en is de opvolger van het album Hope
uit 2016 dat de Amerikaanse indiehit Spirits
voortbracht. In de tussentijd is er met de
leden op persoonlijk vlak een hoop gebeurd,
zaken die wellicht de wisseling in stemming
verklaren. Voorman Simon Ward licht toe:
‘Well, after the last tour, Izzy had a baby, I
got an English Bulldog, Darryl travelled to
Bali, Jon built a cottage, Jer drove all the way
across Canada in his 85’ Camper Van, Dave
grew a mustache and we made an album that
we are REALLY proud of. Everyone in the band
is SO excited to get back on the road to show
everyone some new music.’ (Red)

27

MANIA
TESLA
Shock
LP, CD
Tesla draait al enige tijd mee en heeft
voor Shock de samenwerking gezocht met Phil
Collen van Def Leppard, die hier de producersrol op
zich neemt, extra gitaar speelt en meegeschreven
heeft aan alle nummers. De opener You Won’t Take
Me Alive klinkt gelijk lekker in de oren en de rol van
Collen zal hier mede aan bijgedragen hebben. Mooie
songs met veel gitaarwerk en fraaie arrangementen
en dat alles afgetopt met het eigenzinnige zanggeluid
van Jeff Keith. Twaalf nummers die lekker variëren van
het poppy California Summer Song, het stevige soms
aan Aerosmith doen denkende Tied On The Tracks
naar het georkestreerde We Can Rule The World. In
een beter muziekklimaat had dat laatste zomaar waar
kunnen zijn. (Hermen Dijkstra)

TOTO H
40 Tours Around The
Sun

(Eagle/Universal)
3LP, 2CD, 2CD+DVD,
2CD+Bluray
Even mocht het niet,
maar nu Africa weer hoog
in de top 2000 te vinden

is, blijkt eens te meer dat Nederland van Toto
houdt. Toto houdt kennelijk ook van Nederland.
Dat zal de reden zijn dat ook de nieuwe live-plaat
van Toto in Amsterdam opgenomen is. 40 Tours
Around The Sun laat een topband horen die een
dwarsdoorsnede van haar repertoire laat horen.
Natuurlijk de grote hits als Africa, Rosanna en Stop
Loving You maar ook fanklassiekers als Jake To
The Bone en Georgy Porgy. Joseph Williams zingt
de sterren van de hemel terwijl ook de andere
muzikanten weer top notch zijn. De liefhebbers
weten dat Toto nooit weggeweest is, de
onwetenden moeten maar eens luisteren hoe echte
muzikanten klinken… (Hermen Dijkstra)

DEVIN TOWNSEND H
Empath HEAVY
(Inside Out/Century
Media)

3LP, 2CD
Devin Townsend is
een muzikant met vele
gezichten. Van snoeiharde
metal (Strapping Young
Lad) tot progressieve rock en heavy metal in
uiteenlopende gedaantes en van new age, pop,
jazz, musical tot zelfs countrygetint werk onder
de noemer Casualties Of Cool; in het muzikale

PAN AM RECORDS
VINYL CAMPAGNE

NU DRASTISCH IN PRIJS VERLAAGD
180 GRAM MET EXTRA TRACKS. KEUZE UIT MEER DAN 70 TITELS!

Bertus

Bertus

Classical
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universum van Towensend kan het allemaal. De
man is bovendien gezegend met een uitzonderlijk
zangtalent en ook mogen zijn kwaliteiten als
eigentijdse Wall of Sound-producer niet onvermeld
blijven. Empath is na lange tijd (Ziltoid The
Omniscient uit 2007) weer eens een album dat
als Devin Townsend, dus zonder de toevoeging
Project, wordt uitgebracht. Desalniettemin is het
muzikaal geen stijlbreuk met zijn Devin Townsend
Project-werk van de afgelopen jaren; zijn werk is
inmiddels ondanks verschillende bezettingen en
uiteenlopende stilistische invalshoeken meteen
herkenbaar als zijnde een product van zijn hand.
Met Empath worden we zodoende getrakteerd
op een bonte muzikale cocktail van stijlen,
sfeer, dynamiek en arrangementen die met elke
luisterbeurt meer smaken prijsgeeft. (Dries Klontje)

LUISTER
TRIP

ROBIN TROWER H
Coming Closer To The
Day
(Mascot-Provogue/
Bertus)

U.N.K.L.E.
Road Part II

LP, CD
Kijk, dat we langer
moeten werken voordat
we onze AOW gaan
krijgen, okay. Maar Robin Trower maakt het toch
wel een beetje bont. De 73-jaar oude baas bikkelt
gewoon door tot ver na de pensioengerechtigde
leeftijd en produceert met Coming Closer To The
Day zijn vierde plaat met originele composities in
vijf jaren! En als het nou niemendalletjes zouden
zijn, maar nee hoor, Trower rammelt er nu ook weer
gewon twaalf prima songs in het gekende Troweridioom uit. Waarbij hij bovendien niet alleen gitaar
speelt maar ook zingt en bast (alleen de drums
laat hij aan een ander over). Je hoort gelijk bij de
eerste tonen dat het om een Trower-song gaat:
langzame vloeiende en tegelijk scherpe gitaar met
een mellow stem en dito ritme. Ik hoop alleen
dat Trower niet binnenkort de gitaar in de wilgen
hangt, gezien de albumtittel, de dag dat hij het
loodje gaat leggen, of Lonesome Road, waarin hij
zich afvraagt hoe lang hij het nog op de road uit
gaat houden. (André de Waal)

(Songs For The Def/Bertus)
3LP, 3CD
Met The Road: Part 1 leverde James Lavelle
een solide, maar misschien weinig verrassend
album af. Op het dubbelalbum The Road: Part
2 / Lost Hightway borduurt de Brit verder
op het geluid van Part 1. Zelf beschrijft hij
het meer als mixtape, omdat het album een
verzameling is van nummers die hij tijdens The
Road Sessions opnam. Sierlijk wisselt Lavelle
bezwerende nummers af met stevige tracks.
Enkel de intermezzo’s halen enigszins de vaart
uit het geheel omdat ze enkel wat tekstflarden
bevatten. Op The Road: Part 2 / Lost Highway
worden elektronica en triphop afgebakend
door piano, gitaren en snaarinstrumenten.
Een grote troef van UNKLE blijft nog steeds
de prachtige opbouw van zijn muziek. Qua
gastartiesten komen ditmaal o.a. Tom Smith
(Editors), Keaton Henson en Wil Malone
(producer van onder meer Iron Maiden en
Massive Attack) voorbij. De speelduur van
tachtig minuten is wel aan de forse kant, maar
dan heb je ook wat. (Jasper van Quekelberghe)

VARIOUS H
Joni 75 – A Birthday
Celebration

(Decca/Universal)
CD
Haar gezondheid laat
haar al een tijd in de
steek, maar gelukkig werd
haar 75-jarige verjaardag
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aangegrepen om een van de belangrijkste singersongwriters van de vorige eeuw in het zonnetje te
zetten door artiesten als James Taylor, Norah Jones en
Rufus Wainwright. Joni Mitchell. Ze maakte prachtige
songs als Big Yellow Taxi en klassieke platen als Blue
(het titelstuk wordt prachtig gezongen door Rufus
Wainwright, die ook een mooie versie van All I Want
van dat album vertolkt). Graham Nash covert weliswaar
niet een nummer van Joni, maar zijn Our House was
de muzikale ode aan zijn relatie met Joni. Emmylou
Harris maakt de diepste indruk met haar versie van The
Magdalene Laundries. Nu nieuw werk van Joni Mitchell
zelf er hoogstwaarschijnlijk niet meer in zit, is dit een
eerbetoon een welkome aanvulling op haar werk. Voor
mensen die nog niet bekend zijn met Mitchells oeuvr, is
dit een mooie kennismaking. (Ron Bulters)

LUISTER
TRIP

VLTIMAS
SOMETHING H
Wicked Marches In
HEAVY

(Season Of Mist/
Bertus)
LP, CD
Vltimas (spreek de V uit
als U) is het project van
gitarist Rune Eriksen,
grommer/bassist David Vincent en drummer Flo
Mounier, mannen die we respectievelijk natuurlijk
kennen van Mayhem, Morbid Angel en Cryptopsy.
Alle drie bijzondere, genrebepalende, intense en
gevestigde black- en deathmetalbands. Logisch dat
de buzz rondom Vltimas al enige maanden heftig
gonst. Something Wicked Marches In kon niet anders
dan een geweldige plaat worden en Something
Wicked Marches In is een geweldige plaat geworden.
Vltimas mengt de klasse van Mayhem en Morbid
Angel op een even geniale als vanzelfsprekende
wijze en koppelt muzikale extremiteit subtiel aan
toegankelijkheid. Het album klinkt bij de tweede
luisterbeurt al bekend! De machinale, gitzwarte
gitaarsound van Eriksen en de goed verstaanbare,
donker dreigende strot van Vincent gaan uitstekend
samen en worden op droge wijze op de rails
gehouden door het dienende en strakke drumwerk
van Mounier. Dit debuut heeft duidelijk de potentie
om uit te groeien tot superplaat. (Menno Valk)

WEYES BLOOD
Titanic Rising

(Sub Pop/Konkurrent)
LP rood, CD
Weyes Blood is het alter ego van Amerikaanse
singer-songwriter Natalie Mering en Titanic
Rising is alweer haar derde album. Waar het
debuut van Weyes Blood nog was te typeren
als pastorale folk met een twist, schoof Natalie
Mering op haar tweede plaat op richting een
wat toegankelijker en grootser geluid. Het is
een lijn die wordt doorgetrokken op Titanic
Rising dat opvallend toegankelijke en ook
opvallend rijk georkestreerde popliedjes laat
horen. Het nog net wat vollere geluid past
uitstekend bij de uitbundige vocalen van
Natalie Mering, die niet bang is om op het
randje tussen kunst en kitsch te bewegen,
maar altijd aan de goede kant van de streep
blijft met overtuigende zang. Titanic Rising is
honingzoet, maar luister net wat beter en je
hoort dat Weyes Blood ook altijd goed is voor
een eigenwijze twist. Het klinkt misschien even
als een tijdloze popplaat, maar ondertussen
klinkt alles toch net anders en meestal
wonderschoon. (Erwin Zijleman)

WHITE DENIM H
Side Effects
LP clear, CD
Minder dan een jaar na voorganger
Performance komt White Denim alweer met een
nieuw album. Side Effects gaat flink terug in de tijd
en laat een band horen die een stuk vrijer en losser
speelt dan zij de afgelopen jaren heeft gedaan. De
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oude White Denim, van de psychedelische adhdbluesrock, steekt hier weer de kop op. Het resultaat
is sneller, soms harder maar vooral interessanter
dan haar voorgangers. (Ronald Baden)

LUISTER
TRIP

JOHN PAUL WHITE H
The Hurting Kind

(Single Lock/Bertus)
LP, CD
John Paul White
timmerde al een
tijd aan de weg
als solomuzikant
toen hij samen met
Joy Williams grote
successen mocht vieren met The Civil Wars. Sinds
het uit elkaar vallen van het duo is alles weer ‘back
to normal’. The Hurting Kind zal het succes van
The Civil Wars niet gaan benaderen, maar het is
een prima plaat met ingetogen en mooi verzorgde
countryfolk, doorleefde vocalen en hier prachtig bij
kleurende vrouwenstemmen van Lee Ann Womack,
Erin Rae en The Secret Sisters. (Erwin Zijleman)

VISUAL
Moments Of Being

NILUFER YANYA H
Miss Universe

(Mink/PIAS)
LP, CD
Sfeervolle gitaarnoten vermengen zich met
duistere keyboardklanken. Minutenlang krijgt
de song steeds meer vorm. Na ruim zesen-een-halve minuut zoemen de slotnoten
zachtjes weg. Een prachtige opbouw is een
feit. En er gaan er nog vele volgen op dit
album vol mooie muziekmomenten. Deze band
hanteert een duidelijke psychedelische aanpak
en visie. Een galmende stem die enerzijds
raakvlakken heeft met mannen zoals Rufus
Wainwright en Jeff Buckley, maar anderzijds
doet denken aan een intieme combi van PJ
Harvey, Anohni en Shirley Manson voert de
boventoon. Melancholiek wordt gecombineerd
met een internationaal geluid. Toch komt
The Visual ‘gewoon’ uit Amsterdam. Het
collectief rondom Anna van Rij (zang, gitaar),
Timon Persoon (synthesizers, keyboards en
andere elektronica) en Tim van Oosten (drums,
percussie) levert met hun debuut Moments
Of Being (gemixt door Darrell Thorp en Alain
Johannes, gemastered door Steve Fallone)
een enerverend, caleidoscopisch wapenfeit
af. The Visual laat ons als luisteraar met
recht geweldige momenten beleven. (Dennis
Dekker)

(PIAS)
2LP, CD
Nilüfer Yanya is een
jonge muzikante
uit Londen met
onder andere Ierse
en Turkse roots. Ze
werd naar verluidt
grootgebracht op een dieet van Nina Simone,
Amy Winehouse en de Pixies en dat hoor je in
haar muziek. De naam van Nilüfer Yanya zingt
al een tijdje rond, maar Miss Universe is haar
debuutalbum. Het is een debuut dat zwoel kan
verleiden met jazzy en soulvolle klanken, maar
dat ook rauw kan uithalen met stevige gitaren.
Intermezzo’s met een computergestuurde
stem breien de uitersten aan elkaar. Miss
Universe beperkt zich niet tot de invloeden van
bovengenoemde muzikanten, maar heeft ook wat
van een jonge PJ Harvey of Sinéad O'Connor of
schuift op richting Sade of The Xx. Uiteindelijk
is vergelijken zinloos. Nilüfer Yanya combineert
flink wat invloeden uit de vorige eeuw om er
vervolgens muziek van deze eeuw van te maken.
Het levert een eigenzinnig debuut op dat verleidt
maar ook schuurt en hierdoor hopeloos intrigeert.
Er gebeurt zoveel op Miss Universe dat het je
soms duizelt, maar langzaam maar zeker krijg je
steeds meer houvast in de bijzondere wereld van
Nilüfer Yanya. (Erwin Zijleman)
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INTERVIEW ALDOUS HARDING
door: Linda Rettenwander

maken dat niet gebaseerd zou zijn op mijn duidelijk
gevoelde emoties. Ik ben de laatste persoon die
jou kan vertellen wat voor muziek ik maak. Ik zit er
namelijk in. Ik hou er niet van om over mezelf en het
proces te praten. Het is wat het is.’

Aldous Harding creëert complexe weelderigheid
op Designer. In een klein, roze kamertje praten
we samen over haar nieuwe werk. Althans, praten
met Aldous is meer een aftasting. Wellicht een
weerspiegeling van haar repertoire, want wie
Aldous precies is en wat ze doet blijft bedekt met
een sluier van vragende betovering.

Een vergelijking met Kate Bush is vaker gemaakt.
‘Ik heb een cover opgenomen van Wuthering
Heights en ik voel dat dit te maken heeft met deze
vergelijking. Maar weet je, ik zelf heb geen idee of
dit zo is. Ik luister anders naar mijn eigen muziek
want ik ken mijn kern. Ik weet niet of ik klink zoals
haar.’

Het ontstaan van Designer kwam tot stand
tijdens Party.
‘Ik had Party gemaakt, ben er mee gaan toeren en
tijdens dit toeren heb ik vier tracks geschreven.
Deze vier tracks ben ik op een gegeven moment
gaan spelen voor John (Parish, de man die
Hardings Party produceerde).’ Samen besloten ze
nog een album op te nemen. ‘Ik had nog zes tracks
nodig waarvan ik er drie ben gaan schrijven bij mijn
moeder. En twee terwijl we al bezig waren met de
opnames zelf. Het verschil tussen Party en Designer
is dat het lichter is. Ik voel niet dat ik iets verkeerds
kan doen, want het is van mij. Ik heb dit gedaan
zonder bang te zijn. Veel nummers gaan over een
bepaalde angst, maar daar is niks mis mee.’

Het trouw blijven aan een eigen sound en
daarmee creatie staat voor Aldous Harding boven
alles.
‘Het klinkt misschien gek, maar ik zelf ben mijn
inspiratie. Ik kan me herinneren dat ik een volledig
album van Julee Cruise beluisterd heb omdat ik
er zeker van wilde zijn dat mijn solo niet aan die
van haar zou raken. Ik word geïnspireerd door veel
dingen. Ik wil mensen geen lijsten geven van dat
waar ik naar luister, het is een soort onnodige inhoud
die kan afleiden.’

Seeing the fear and using it.
‘The Barrel is niet per se een leuk thema, maar
uiteindelijk heb ik het in iets gegoten wat maakbaar
is. Ik hou de luisteraar er niet in. Er zit een groove
in de onzekerheid en dat is fijn. Ik wilde iets

Designer ligt vanaf 26 april in de winkels.
Er is een Indie Only op goudkleurig vinyl.
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De Keuze Van Heaven
BLUESSOULJAZZ
Willie Buck
Willie Buck Way
(Delmark/Music &
Words)
Willie Buck speelt al
zijn hele leven blues,
maar heeft maar weinig
platen gemaakt en is
wellicht daardoor bij
het grote publiek misschien wat minder bekend. Maar
anders dan de meeste bluesgrootheden van weleer
is Buck, ondanks het feit dat hij de 80 alweer ruim
is gepasseerd nog altijd springlevend. En na het in
blueskringen goed ontvangen Cell Phone Man uit
2012 heeft Willie Buck nu weer nieuw album gemaakt,
waar de blues werkelijk van afspettert. Willie Buck
Way bevat voornamelijk eigen nummers en daarnaast
enkele covers, waaronder Blues Before Sunrise van
Leroy Carr en Please Have No Mercy en How Deep
Is Your Ocean van zijn grote voorbeeld Muddy
Waters. Maar los van de nummers, is het vooral de
performence van Buck die dit album tot een musthave maakt voor bluesliefhebber. Buck is namelijk
vitaal en doorleefd tegelijkertijd en daarmee brengt
hij zijn blues krachtig en overtuigend.
Hans Nacinovic ****1/2

TRIXIE WHITLEY
Lacuna

(News/PIAS)
LP, CD
Het was in 2012, nog voor de release van
haar debuutalbum, dat Trixie Whitley op het
podium van Lowlands stond en op mij een
verpletterende indruk maakte. Enerzijds fragiel
en kwetsbaar, anderzijds rauw met krachtige
uithalen. We zijn inmiddels bij het vierde
studioalbum van de Belgisch-Amerikaanse
muzikante beland. Opgenomen in Brooklyn,
al jarenlang de thuisbasis van Whitley, laat
de nieuwe plaat elektronische soundscapes
en hypnotiserende ritmes samensmelten
met het indrukwekkende stemgeluid van de
muzikante. Voorbeelden daarvan te over op
deze plaat, zoals Heartbeat, Touch en Bleak.
In het grotendeels akoestische Fishing For
The Stars keert Trixie weer terug naar het
geluid uit het begin van haar carrière, een
van de hoogtepunten van Lacuna! Maar ook
in een muzikale omgeving waarbij de gitaren
grotendeels door synthesizers zijn vervangen,
voelt Trixie Whitley zich prima thuis. Een
gedurfde en tegelijkertijd intrigerende plaat.
(Godfried Nevels)

ROOTSFOLK
Tyler Ramsey
For The Morning
(Fantasy/Universal|)
Tyler Ramsey zat
tussen 2007 en 2017
in Band of Horses en
ging daarna solo. De
boomlange Ramsey
heeft zich in North
Carolina gevestigd. Met
vrouw, kind en hond woont hij ver van stad en dorp. In
zijn eigen studio aldaar ontstond For The Morning, zijn
vierde soloalbum dat hij evenals het derde, opnam met
Seth Kauffman. Joan Shelley, Thad Cockrell en Gareth
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eaven
LIEFDE VOOR TIJDLOZE MUZIEK

acceptatie, biedt Inside The Rose de gemiddelde
luisteraar net wat meer houvast om These New Puritans
tot de nieuwe koningen van de Britse art/prog-rock uit
te roepen.
Eric van Domburg Scipio ****1/2

Liddiard (The Drones, Tropical Fuck Storm) droegen
hun steentje bij. Ook nu weer schreef Ramsey twee
handenvol, naar het droevige neigende liedjes, die
mede door de sterke melodieën en dito harmonieën,
als behoorlijk onweerstaanbaar kunnen worden
geclassificeerd. Evening Country kan gelden als de
country-update van Evening Kitchen van Infinite Arms.
Darkest Clouds is instrumentaal en laat horen waarom
Ramsey soms ook voor Tompkins Square opneemt.
For The Moring, kortom, is een bijzonder mooie plaat,
al zal de melancholische inslag niet iedereen kunnen
bekoren.
Wim Boluijt ****

WERELD
Kel Assouf
Black Tenere
(Glitterbeat/XMD)
Na twee albums voor
Igloo Records, brengt
de woestijnrockband
Kel Assouf met Black
Tenere hun derde
en ook krachtigste
album uit, nu voor het
Glitterbeat-label. De plaat werd geproduceerd door
de toetsenist van het trio, Sofyann Ben Yousseff,
ook bekend van het hooggewaardeerde AMMAR
808, maar hier tweede man achter frontman Anana
Harouna, een in Brussel woonachtige balling uit
Niger. Berber-ritmen en -melodieën combinerend
met stevige Westerse rock, brengt Kel Assouf
woestijnrock die beduidend harder uitpakt dan
andere ons bekende toeareg-groepen in hetzelfde
genre. In het geval van Kel Assouf pakt dat, zeker
voor Westerse oren, nog beter uit. Waar een zkere
eentonigheid veel woestijnrock niet ontzegd kan
worden, creëren Harouna, Ben Youssef, en drummer
Olivier Penu een uitermate opzwepende rock-variant
die het beste van deze twee werelden combineert
in emotioneel sterke, dynamische en gevarieerde
woestijnrocksongs die niet snel gaan vervelen.
Eric van Domburg Scipio ****

ROCKPOP
These New Puritans
Inside The Rose
(Infectious Music)
Nadat de Britse
art-rockgroep These
New Puritans in 2013

het schitterende Field
Of Reeds uitbracht, een
complexe, orkestrale
plaat die een neoklassieke draai gaf aan hun bijzondere vorm van avantgarde prog, bleef het vervolgens nagenoeg stil rond
de band, totdat men begin dit jaar hun vierde album
aankondigde: Inside The Rose. Na Field Of Reeds kon
men eigenlijk alles van de groep verwachten en voor wie
dat vrij gesloten album net een stap te ver vond gaan,
kunnen we alvast verklappen dat Inside The Rose een
stuk toegankelijker is, ook al bezit het album opnieuw
een vrij sterke, orkestrale, neo-klassieke draai. Omdat
deze elementen evenwel meer dienend dan leidend zijn
en negen prachtige songs (veelal ballades, maar ook
vaak met sterk ritmische componenten) omlijsten, is een
plaat ontstaan die niet alleen beslist de mooiste is die
These New Puritans tot nu toe heeft uitgebracht, maar
ook een die kan wedijveren met het allerbeste van Talk
Talk, de band met wie deze nieuwe puriteinen misschien
nog wel het beste te vergelijken zijn. Waar Field Of
Reeds misschien net een stap te ver was voor massale

Deze recensies zijn afkomstig uit Popmagazine
Heaven, jouw onafhankelijke gids in de wereld
van roots/folk, pop/rock, wereld, blues/jazz/soul.
Wars van hypes, met een neus voor nieuw én oud
talent.
Steun HEAVEN, word abonnee!
www.popmagazineheaven.nl/abonneer
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SPECIALE RELEASES:

DAVID BOWIE – PIN UPS (PICTURE
DISC)

JOY DIVISION
Live In Holland
Heel lang duurde
het niet, de carrière
van Ian Curtis en
zijn geesteskind Joy
Division. Dat staat
natuurlijk wel haaks
op de invloed hij had
op alle muziek die
na hem kwam, want tot op de dag van vandaag
is dat hoor- en voelbaar. Enkele maanden voor
zijn zelfgekozen dood in mei 1980 stond de band
in Paradiso voor een inmiddels legendarisch
optreden. Al in 1981 kwam hiervan de eerste
bootleg uit, door de jaren heen gevolgd door maar
liefst 41 verschillende varianten. Eindelijk kunnen
we hiervan genieten op een niet alleen legale,
maar vooral ook heldere manier. Op Concerto
Records nota bene meldden wij met gepaste
trots. Een groot deel van de set komt langs,
Atmosphere, She’s Lost Control en natuurlijk hun
grootste claim to fame, Love Will Tear Us Apart.
Een band, gevormd door de punk, maar voorzien
van muzikaliteit en omgeven door een ongekend
donkere sfeer. Een document zoals slechts zelden
uit de archieven wordt gevist. (Jurgen Vreugdenhil)

Met het succes van Ziggy Stardust
onder zijn arm besloot Bowie in 1973
zijn helden en inspiratiebronnen te eren op Pinups
met covers van The Kinks, The Yardbirds, Them
en The Who. Voor deze gelegenheid in een fraaie
Picture Disc, dus mocht u het origineel al hebben,
kan deze aan de muur.

DAVID BOWIE – THE WORLD OF
DAVID BOWIE

Decca gaf behoorlijk de toon aan in de
late jaren zestig in Londen, ondanks
dat ze ooit de Beatles wegstuurden.
Hun serie The World Of… was eigenlijk een eerste
overzicht van de jaren zestig en was dusdanig
populair dat toen de vroege Bowie aan de beurt
was, David zich zelf er mee bemoeide, ondanks dat
hij allang overgestapt was naar een nieuw label.
Goedbeschouwd een reissue van zijn eerste album,
aangevuld met vier demo’s, zijn Silly Boy Blue en
The London Boys misschien nog niet van zijn latere
niveau, maar geven ze wel aan dat hier een heel
groot artiest aan het opstaan is.

DAVID BOWIE / MARLENE
DIETRICH – REVOLUTIONARY
SONGS/JUST A GIGOLO
Bowie werkte hard aan zijn actee
carrière in de jaren zeventig en tijdens zijn
Berlijnse jaren speelde hij samen met Marlene
Dietrich in de Duitse film Just A Gigolo. Hiervoor
schreef hij ook een enkele song, in de film
uitgevoerd door The Rebels. Op de b-kant
de Grand Old Dame zelf, in haar laatste grote
filmrol, hoewel deze versie afkomstig is van de
gelijknamige film uit 1928.

DAWN BROTHERS
Next Of Kin
Dit Rotterdamse
kwartet laat er geen
gras over groeien. In
twee jaar tijd leverden
ze een boel optredens
en twee alom geprezen
platen (Stayin’ Out
Late en Classic) vol
soul, country en classic rock. Next Of Kin is een
gezellig tussendoortje met een flinke club muzikale
vrienden: niemand minder dan DeWolff, Coal
Harbour, Tim Knol en Merel Moelker doen mee.
Dit bonte gezelschap houdt het kort, maar zeker
zo krachtig. Knol schreef de fraaie countryballad
All In Time, DeWolffs Pablo van de Poel zorgt
met Kill Me Tomorrow voor een lekkere southern
rocker en opener She Turns My Radio On is een
soulvolle cover van Jim Ford. De rest is van eigen
hand: country (Silent Whisperer), Westcoast-pop
(Let’s Be There Together) en vurige seventies rock
(Devil Woman). Dawn Brothers en hun Next Of Kin
zijn duidelijk van allerlei muzikale markten thuis,
maar deze plaat is een buitengewoon genietbaar
geheel. (Louk Vanderschuren)

JEFF BUCKLEY – IN TRANSITION

Het verhaal van Buckley is bekend,
na een ep en een volwaardig album
(Grace), nam de Mississippi het leven
van één van de grote talenten van de jaren negentig.
In Transition is het zeer boeiende verhaal tussen
de akoestische ep en Grace. Vroege versies van
Hallelujah, Mojo Pin, The Last Goodbye en vier
andere demo’s laten een artiest horen die op een
eerste kruispunt in zijn carrière staat.

THE DOORS – LONDON FOG
Al eerder werden we verrast met
de ontdekking van het vroegst
bekende optreden van The Doors,
in The London Fog, een club in Hollywood CA.
Toen met een deluxe box, nu de kale 10”. Jim
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Pink Floyd moest oprichter Syd Barrett gas
terugnemen omdat zijn verslavingen en
bijbehorende geestestoestanden weinig ruimte
lieten voor opnamesessies. Slechts één bijdrage
leverde hij, Jugband Blues, de rest werd met
name geleverd door Rick Wright en Roger Waters,
die langzamerhand en wellicht noodgedwongen
het leiderschap overnam. Ook aangeschoven was
David Gilmour, om de afwezigheid van Barrett op
te vangen. Het resultaat was een voorbode van
de latere Floyd, fraaie, uitgewerkte nummers, met
altijd een bluesy ondertoon, waarin veel ruimte
werd gegeven aan psychedelica en experiment.

Morrison vond zijn initiële inspiratie vooral in de
blues, wat blijkt uit Muddy Waters’ Rock Me en
Willie Dixons I’m Your Hoochie Coochie Man, om
maar twee van de zeven nummers noemen. Een
vroege versie van Strange Days is de kers op de
slagroom.
BOB DYLAN – BLOOD ON THE
TRACKS
Original New York Test Pressing
De prachtige release in The Bootleg
Series die inzoomde op Blood On The Tracks
bevat verspreid over 6 cd’s weliswaar alle
opnames voor dit legendarische album, zodat de
New York versie waarvan een testpersing werd
gemaakt gereconstrueerd kan worden, maar als
zelfstandige release was deze niet verkrijgbaar.
Nu dan eindelijk wel, in een perfecte replica van
de originele testpersing.

ELVIS PRESLEY – LIVE AT THE
INTERNATIONAL HOTEL, LAS
VEGAS, NV AUGUST 23, 1969
De comeback van Elvis Presley uit
1968 werd bezegeld met het album From Elvis
In Memphis, waarna Presley, op verzoek van The
Colonel, niet naar Europa ging, maar voor het
geld in Las Vegas koos. Hoewel volgens velen
het begin van het einde, maar de eerste jaren in
Vegas waren van een ongekend niveau. Daarom is
deze uitgave dan ook meer dan welkom. Elvis is in
topvorm, met veel jaren vijftig werk, en natuurlijk
hoogtepunten van zijn Memphis sessies uit 1968,
In The Ghetto en een wild opzwepend Suspicious
Minds. The King eiste nog één keer zijn kroon op.

GORILLAZ – THE FALL
Na het zeer succesvolle Plastic
Beach gingen de Gorillaz op
tournee door de VS, waarbij Damon
Albarn het voortouw nam om tijdens de tour
al een opvolger op te nemen. The Fall was het
resultaat, en kwam eerst als download voor de
fanclub uit, gevolgd door een cd- en een zeer
gelimiteerde vinylrelease kreeg. Door het gebrek
aan een vaste studio kreeg het geheel een
experimenteel karakter en meer de sfeer van een
dagboek mee, hier en daar aangevuld met een
gastpartij van een langskomende bezoeker zoals
Bobby Womack en Pal Simonon. Nu opnieuw
gelimiteerd op vinyl, dus mocht u hem de eerste
keer gemist hebben, is opnieuw haast geboden.

OTIS REDDING WITH BOOKER T &
THE MG’S AND THE MAR-KEYS –
JUST DO IT ONE MORE TIME!
Lastige vraag : wat was het op
één na beste optreden aller tijden? Over het
béste optreden aller tijden hoeven we niet te
discussiëren: Otis Redding, 17 juni 1967, het
Monterey Pop festival. De soulkoning stond
met de beste band ter wereld, The Mar-Keys,
oftewel Booker T & The MG’s aangevuld met
The Memphis Horns, voor een enthousiast
hippiepubliek, die nog nooit een band zo strak
in het pak een groove hadden horen neerzetten.
De set van Otis duurde vijf nummers, met als
absoluut hoogtepunt een onwaarschijnlijke versie
van I’ve Been Loving You Too Long. Ooit al eens
op vinyl verschenen, maar nu compleet met de
openingsset van de begeleiders.

ORIGINAL SOUNDTRACK – TURKS
FRUIT
Er zijn weinig Nederlandse
soundtracks met een grotere status
dan Turks Fruit. Dat dit volkomen terecht is, blijkt
ook bij her beluistering 45 jaar na dato. Rogier
van Otterloo legde hiermee de basis voor zijn
onberispelijke reputatie en werd bijgestaan
door het trio Louis van Dyke en natuurlijk door
de grootste jazzmuzikant die de Lage Landen
ooit voortbracht, Jean ‘Toots’ Thielemans. De
titelsong kent inmiddels een legendarische
status, mede dankzij de harmonica partij van
laatstgenoemde, maar de kwaliteit van het overig
werk doet daar niet voor onder.

PRINCE – HIS MAJESTY'S POP
LIFE / THE PURPLE MIX CLUB
Eén van de meest zeldzame releases
uit het oeuvre van zijne Paarsigheid
is deze dubbele 12” die in 1985 alleen in Japan
verscheen, in een gelimiteerde editie van 500.
Een paar albumtracks, maar vooral interessant

PINK FLOYD – A SAUCERFUL OF
SECRETS
Al bij het tweede album van
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1967. En dat ze anno 2017 nog kunnen rocken,
hoeft geen verder betoog.

wegens de nieuwe mixen van Little Red Corvette,
Raspberry Beret en de lange versie van I Would
Die 4 U. Nu in een oplage van 14.000!

THE ROLLING STONES – BIG HITS
(HIGH TIDES AND GREEN GRASS)
UK
De eerste fase van The Rolling
Stones, waarin ze zich vooral
verdiepten in de Amerikaanse rock ’n’ roll en
rhythm and blues, werd afgesloten met een
puntgave verzamelaar, die dan ook door de
jaren heen een legendarische status kreeg. In de
traditie van toen werd er een aparte UK en US
versie uitgebracht, inclusief afwijkende tracklist
en hoesfoto. De UK versie wordt nu opnieuw
uitgebracht en geeft een perfect overzicht
van hun hits en covers waarmee ze zichzelf
klaarstoomden voor hun gouden periode.

PRINCE – THE VERSACE
EXPERIENCE: PRELUDE 2 GOLD
Is de andere Prince RSD-release
al zeldzaam, de originele uitgave
van deze muziekcassette (!) heeft
werkelijk bijna niemand gezien,
behalve de bezoekers van de Versace
collectie tijdens de modeweek in
Parijs in 1995. Ervan uitgaand dat de meeste
bezoekers van Record Store Day 2019 daar niet
waren, krijgen zij nu een eerste kans om kennis
te maken met vroege versies van Gold-nummers
als Pussy Control en het titelnummer. Daarnaast
zeldzame tracks van The New Power Generation
en Madhouse, het jazzproject van de meester.
Voor deze release heeft u wel een cassettespeler
nodig!

THE ROLLING STONES –
THROUGH THE PAST DARKLY UK
Met het succes van Big Hits, het
overzicht van de eerste jaren,
was er al snel vraag naar een tweede. Dat
hoef je maar één keer te zeggen tegen een
platenmaatschappij, dus volgde in 1969 Big Hits
2, oftewel Through The Past Darkly. Opnieuw
een aantal oude tracks, maar nu aangevuld
met een aantal tracks waarin ze het experiment
(Dandelion, She’s A Rainbow) zoeken, en hun
eigen sound vonden (Street Fightin’ Man, Honky
Tonk Women). Gestoken in de legendarische
octogonale hoes, die hier gereproduceerd is.

QUEEN – BOHEMIAN RHAPSODY
/ I'M IN LOVE WITH MY CAR
Queen heeft over belangstelling
niet te klagen, natuurlijk. De fraaie
biopic zorgt voor een aantal interessante releases,
waarvan dit de heruitgave van de originele
Bohemian Rhapsody-single is. Met originele
b-kant en ook nog op gekleurd vinyl.
QUEEN – BOHEMIAN RHAPSODY
PICTURE DISC
Een mooi bijkomstigheid van de film
over Queen en de daarbij horende
hernieuwde belangstelling is de
fraaie soundtrack die het geheel begeleidde.
Vroeg werk van voorloper Smile, een verzameling
van de fraaiste tracks, wat spetterende livetracks, en een nieuwe mix van We Will Rock
You. Met als hoogtepunt natuurlijk de Live Aid
set, die eigenlijk de heldenstatus van de heren
bezegelde. Dit dubbelalbum was al enige tijd uit,
en komt nu op dubbele picture disc.

U2 – THE EUROPA EP
In deze roerige Europese tijden
brengen de Ieren bijna een
hommage aan de EU. Openend
met een aparte mix van Love Is All We Have
Left en de Charlie Chaplin speech uit The Great
Dictator krijgen we een prachtige live-versie van
New Year’s Day en twee Euro-remixen van twee
voornoemde nummers. Een opmerkelijke en zeer
interessante release.
VAN DIK HOUT – VAN DIK HOUT
Het is alweer vijfentwintig jaar
geleden dat Van Dik Hout
debuteerde met dit, zeker toen,
opmerkelijke album. Nederlandstalig, maar niet
afkomstig uit de kleinkunst- of academische hoek.
Wel beïnvloed door grunge en de gitaargolf
die begin jaren negentig uit de VS overwoei.
Hitsingle Stil In Mij katapulteerde de band naar
de top van de Nederlandse scene en hoewel ze
dat succes nooit overtroffen, bleef de band, trouw

THE ROLLING STONES – SHE’S
A RAINBOW / LIVE AT U ARENA,
PARIS / 25.10.17
Wie naar een optreden van de Stones
gaat kan altijd rekenen op de hits en
de publieksfavorieten, daarnaast weet de band
altijd wel te verrassen met een oude albumtrack
die uit het grote archief getrokken wordt. Tijdens
hun No Filter tour was dat She’s A Rainbow,
afkomstig van hun half geslaagde antwoord op
Sgt. Pepper, Their Satanic Majesties Request uit
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THE PARLIAMENTS – BABY I OWE
YOU SOMETHING GOOD
Voordat George Clinton zijn
Mothership echt lanceerde,
maakte hij enkele singles met The Parliaments.
Zijn Motown-achtergrond vormde de basis,
maar de psychedelische sound klonk al door
in de geweldige tracks. Hier zijn er drie
verzameld, met op kant twee de instrumentale
uitvoeringen. Een sound in wording, maar zelfs
zonder het latere succes zeer de moeite waard.
(Jurgen Vreugdenhil)

aan de idealen albums uitbrengen. In 2009 volgde
al een jubileumeditie, en het is die release,
inclusief vier outtakes en twee live-nummers die
nu het vinyl-levenslicht ziet. Op transparent blauw
vinyl en gelimiteerd tot 1000 stuks.
GRETA VAN FLEET – FROM THE
FIRES
Voordat ze doorbraken met Anthem
Of The Peaceful Army debuteerden de
rockers met de toch opmerkelijke naam met From The
Fires. Acht nummers, waarvan Safari Song en Highway
Tune uitgroeiden tot publieksfavorieten. Daarnaast
opmerkelijke covers van Richard Thompson (Meet On
The Ledge) en niemand minder dan Sam Cooke (A
Change Is Gonna Come). Voor het eerst op vinyl.

XXXS PLATENSPELER

De Amerikaanse platenspeler fabrikant Crosley brengt samen met Record Store
Day een XXXS platenspelertje uit op Record Store Day. Alleen verkrijgbaar in de
onafhankelijke platenzaken. De platenspeler is te klein om een normale
plaat op af te spelen en komt dus ook met een nieuw
formaat plaat: De 3" single. Hier past precies
één liedje van vier minuten op. Op
Record Store Day worden een
aantal releases in dit formaat
uitgebracht. Onder
andere van de Foo
Fighters en Third Man
Records, het label van
Jack White. Gedurende
het jaar zullen er
meerdere bands of
labels op 3" verschijnen.
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LIVE IN DE WINKELS OP
RECORD STORE DAY!
Alle winkels hebben op Record Store Day een druk programma met
optredens in de winkels. Zo kun je in Concerto luisteren naar o.a. Van
Dik Hout (ook te zien in North End Haarlem) en Dawn Brothers en
speelt Sabrina Starke in Plato Groningen en Zwolle. In beide Kroese
winkels speelt Indian Askin. Clean Pete is te horen en te zien in Velvet
Amsterdam en De Staat speelt in de Waterput in Bergen op Zoom, Sounds
Venlo en in Velvet Dordrecht met een DJ set. Jelle Paulusma komt zijn
nieuwe album presenteren in Plato Apeldoorn, Zwolle en Utrecht.
Kortom, teveel om op te noemen. Check de site/facebook van jouw favoriete
platenzaak voor de actuele lijst en tijden.

Meer info over alle instores op: recordstoreday.nl
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NIEUWE VINYL AANBIEDINGEN

Cigarettes After Sex Cigarettes After Sex

Editors - Violence

John Grant Grey Tickles Black
Pressure

My Baby - Prehistoric
Rhythm

Wende - Mens

Air - Moon Safari

Joy Division - Unknown Panic! At The Disco Pleasures
Death Of A Bachelor

Green Day - Dookie

Bruno Mars - Doowops & Hooligans

Pixies - Head Carrier
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Steve Earle & The Dukes The Low Highway
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VINYL
VERWACHT OP SPECIAAL VINYL:
The National – I Am Easy To Find
2LP clear vinyl - indie only. Release 17 mei

Mac DeMarco –
Here Comes The Cowboy

Groen gemarmerd vinyl. Release 10 mei

Pip Blom – Boat
Release 31 mei

Wouter Hamel – Boystown

Op Concerto Records. Release 3 mei

43

MANIA

VINYL MANIA - AANBIEDINGEN
Leonard Cohen – You Want It Darker
You Want It Darker is het veertiende en laatste studioalbum van de Canadese
singer-songwriter Leonard Cohen. Het werd 19 dagen vóór de dood van
Cohen uitgebracht. Het ironische is dat het album gaat over de dood, God
en humor. Volgens critici een van zijn betere albums.

Leon Bridges – Coming Home
Geïnspireerd op Sam Cooke en jaren-60 Marvin Gaye brengt Leon Bridges
met Coming Home een retro-soulalbum. Elk element van zijn debuutalbum
roept het gevoel van midden jaren zestig soul op.

Miles Davis – Kind Of Blue
Mocht je ooit Jazz willen ontdekken dan is het meesterwerk van Miles Davis,
bijgestaan door John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Wynton
Kelly, Paul Chambers en Jimmy Cobb het album om mee te beginnen.

Carole King – Tapestry
Van de 12 nummers op Carole King’s Tapestry, uitgebracht begin 1971,
zijn er zeven ‘standards’ geworden, het soort liedjes dat praktisch elke
muziekliefhebber kent. “I Feel the Earth Move,” “So Far Away,” “It’s Too Late,”
“You’ve Got a Friend,” “Where You Lead,” “Will’ll Love Me Tomorrow” en
“(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” zijn de nummers die je al kende
voordat iemand wist wie Carole King was.

Janis Joplin and Big Brother & The Holding Company –
Cheap Thrills
Tot op de dag van vandaag heeft dit album een onuitwisbare indruk
achtergelaten op psychedelische muziek. Het album bevat de Joplin
klassiekers “Summertime”, “Piece Of My Heart” en “Ball and Chain”.

LEGACY OF MUSIC
FOR THE LOVE OF MUSIC
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Prince – Rave In2 The Joy Fantastic
Originele en een remixversie op paars vinyl.
Release 26-4

Big Thief - U.F.O.F.

Oranje vinyl Indie Only. Release 5 mei.

David Bowie - Clareville Grove
Demo’s
3x 7 inch. Release 17 mei

MANIA

NU IN DE WINKELS:

Aretha Franklin – Amazing Grace:
Complete Recordings
4LP

David Byrne – Grown Backwards

2LP Deluxe + bonustracks

Nirvana – Live At The Paramount 12-4
2LP voor het eerst op vinyl

Matthew Sweet – Girlfriend
Powerpopklassieker op roze vinyl
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REISSUES

DESERT
ISLAND
DISC
MARVIN GAYE
You're The Man

(Motown/Universal)
2LP, CD
Ter gelegenheid van wat
zijn tachtigste verjaardag
had moeten zijn worden
alle opnames die hij – met
uitzondering van soundtracks – in 1972 opnam
verzameld op het album You’re The Man. Toen
het titelstuk van de plaat onvoldoende scoorde in

de hitparade, verkoos Gaye het
bijbehorende album te schrappen.
Doodzonde, want hoewel een
aantal van de songs in de loop
der tijd wel hun weg vonden op
cd, is het fijn dat ze nu bij elkaar
verzameld zijn, zoals het hoort. Op
het album vinden we onder meer
zijn prachtige kerstsong met antiVietnamboodschap, I Want To Go
Home For Christmas, The World is
Rated X (die op What’s Going On
ook niet had misstaan), Piece Of
Clay en drie songs die door Nas,
Fugeer en Amy Winehouse zijn
geremixt. Vijftien van de zeventien songs verschenen
nooit eerder op vinyl. De cd-versie volgt overigens pas
in April. (Ron Bulters)

FOREIGNER
Live At The Rainbow 1978
CD+DVD, CD+Bluray

kijken en dat album, Our Endless Numbered Days,
nog eens goed te beluisteren. Het bandgeluid werd
zeer genuanceerd toegepast, waardoor de introverte
sfeer, die Beam altijd om zich heen heeft hangen,
alleen maar effectiever werd en niet begraven onder
een dikke productie. De achtergrondvocalen van
zus Sarah Beam zorgden voor een sprookjesachtige
backing, maar dan wel een van het donkere soort,
waar bij achter iedere hoek het gevaar loert. In
de deluxe editie helaas niet de extra songs die
destijds op een gelimiteerde 7” bijgevoegd werden,
maar wel acht demo’s van nummers die op het
uiteindelijke album staan. Een mooi kijkje achter de
schermen van een album dat ook na vijftien jaar nog
een diepe indruk maakt. (Jurgen Vreugdenhil)

Dit, in het befaamde Rainbow Theatre
opgenomen, concert is een registratie
van de vroege Foreigner. De band heeft een
uitstekende plaat uitgebracht en toert veelvuldig.
Tijdens dit concert wordt dan ook de gehele eerste
plaat, waaronder een meesterlijk Starrider, gespeeld
aangevuld met Hot Blooded en het titelnummer
van het dan nog te verschijnen Double Vision. Live
At The Rainbow ’78 laat een gretige band horen die
niet alleen uitstekende muzikanten in zich herbergt
maar ook die ook in de persoon van Lou Gramm een
zanger heeft die niet voor niets gerekend zou gaan
worden tot de absolute top. (Hermen Dijkstra)

JOHN LENNON & YOKO
ONO H
Wedding Album
LP wit, CD

IRON & WINE H
Our Endless
Numbered Days 15th
Anniversary

Hun huwelijk en huwelijksreis
vijftig jaar geleden bleef niet
opgemerkt. John Lennon en
Yoko Ono vierden hun huwelijksreis met de bed-in in
Amsterdam en brachten The Wedding Album uit. De
plaat bevat geen muziek maar behoort tot de avantgardeplaten van het duo. Op de ene kant roepen
John en Yoko elkaars naam, de andere kant bevat een
interview tijdens de bed-in. Maar de verpakking van
de lp was destijds al een lust voor het oog met allerlei
prachtige foto’s en inserts. (Ron Bulters)

(Sub Pop/Konkurrent)
2LP groen, CD Deluxe
Sam Beam debuteerde
onder de naam Iron
And Wine in 2002
met een huisgemaakt
album, maar in 2004 werd Iron And Wine voor het
eerst een echte band en werd er professioneel een
album opgenomen. Gezien het feit dat dit vijftien jaar
geleden is, is het een mooie gelegenheid om terug te
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4
nieuwe delen
in dé serie

The
The Golden
Golden
Years
Years of
of
Dutch
Dutch Pop
Pop
Music!
Music!
Unieke serie compilaties van
Nederlandse bands die in de
jaren zestig, zeventig en tachtig
baanbrekend en succesvol waren in
Nederland maar ook ver daarbuiten
Iedere 2cd bevat originele A- en
B-kanten van alle singles, waar
mogelijk aangevuld met relevante
albumtracks
Elk deel is verpakt in een luxe digipack
met uitgebreid booklet, exclusieve
foto’s en biografie geschreven door
muziekjournalist Robert Haagsma

THE STUNNING DEBUT ALBUM BY THE BETA MACHINE

CD/LP (Coloured), release March 29

Featuring members of A Perfect Circle, Pucifer, Eagles Of Death Metal and Devo
JOIN US ON FACEBOOK
UNIVERSAL MUSIC LEGENDS

facebook.com/UniversalMusicLegends
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GOLDEN YEARS OF DUTCH POP MUSIC
(UNIVERSAL)

EIGHTIES NUGGETS –
A&B SIDES
Na de zestiger en
zeventiger jaren delen
(twee per decennium)
konden we natuurlijk
wachten op de tachtiger
jaren. Dit is slechts één
deel geworden waarop echt wel wat te genieten
is. We vinden niet de meest voor de hand liggende
namen terug, behalve dan Barry Hay (Draggin’
The Line) en zijn kompaan George Kooymans, die
een fijne Sonny & Cher-cover The Beat Goes On
laat horen. Het zijn eerder andere singles die dit
deel leuk maken. Zo is de enige Neel-single hier te
vinden maar ook Eton Crop en Tom America’s band
Sammie America’s Mam, namen die destijds de
Music Maker bevolkten. Net als Fay Lovsky, die hier
nog onder de naam Fay Lovesick Party Time brengt.
Verdere bijzonderheden? Raiders Of The Last
Corvette, Urban Heroes, Hollander en de Feelance
Band met o.a. John Lagrand (ex-Living Blues) en
Frank Nuyens (ex-Q 65) in de gelederen. Natuurlijk
sluiten we af met het zomerse High Under The
Moon van Tambourine.

Susi Twist op. Dit maakt duidelijk dat er wel degelijk ook
sprake was van een kruisbestuiving, Prachtig. Dit deel is
de meest verassende in deze worp!

DRUKWERK – A&B
KANTEN
En toen liep heel Nederland
met een rood mutsje
op… Drukwerk brak door
met de smartlap Je Loog
Tegen Mij en de band was
veelvuldig op tv te zien. Dat
bandje met die zanger met dat rode petje bracht
daarna Ik Verveel Me Zo opnieuw uit om daar
alsnog een hit mee te scoren, Het was het begin
van een hele reeks hits van Harry Slinger en zijn
kompanen. Wat Dom, Schijn 'n Lichtje Op Mij, Hee
Amsterdam en Marianneke schallen uit de radio en
de band is overal te zien. Kennelijk treedt er een
verzadigingseffect op bij het publiek want de band
verdwijnt uit beeld. Er worden nog wel degelijk
alleraardigste platen gemaakt maar het is het lullige
Loflied Op Dora dat in die periode de meeste
aandacht trekt. In 1990 gooit de band de handdoek
in de ring en gaat Slinger alleen verder. Met Je
Loog Tegen Mij heeft de band een klassieker
gemaakt (het is overigens een cover) en we weten
nu allemaal dat er meisjes zijn die het met tegenzin
doen en dat er meisjes zijn die het fijn vinden. Als je
Marian heette was dat in die tijd niet zo’n pretje…

INDOROCK – A&B SIDES
Indorock is een lang vergeten,

maar essentieel onderdeel
van de Nederlandse
muziekgeschiedenis. Toen
in Nederland in 1960 op de
radio nog werd gezongen
over die lieve Peter, kookte
er bij de Indische jongeren een heel ander muzikaal
potje. Veel eerder kwam die bevolkingsgroep door
allerlei redenen in aanraking met de Amerikaanse
rock ‘n’ roll en maakte daar een eigen variant op die
de geschiedenis in zou gaan als Indorock. Rock Little
Baby Of Mine van de Tielman Brothers wordt gezien
als vertrekpunt (twee jaar eerder dan Kom Van Dat
Dak Af!). Die Tielman Brothers zijn hier met twee
singles vertegenwoordigd, overigens net als veel
minder rockende Blue Diamonds. Dit deel is een mooie
zoektocht door een haast vergeten stroming, die
overigens al gauw niet alleen uit ‘Indo’s’ bestond maar
waarin ook Surinamers en autochtone Nederlanders
actief waren. Zo wordt Wanda De Fretes begeleid door
Johnny & The Cellar Rockers. Inderdaad met een jonge
Jan Akkerman. Jimmy Ward, een Ier die nog in de band
van Tony Sheridan zat ten tijde van de Kaiserkeller, nam
samen met Oety & His Real Rockers het uitstekende

NEW ADVENTURES –
A&B SIDES AND MORE
New Adventures kwamen
uit Winschoten en aangezien
Groningen toen muzikaal
flink wat voorstelde, kon de
band ook veel spelen. Dat
was ook te horen aangezien
het trio bestaande uit Peter Bootsman, Harry de
Winter en Henk Torpedo. De eigenzinnige Chuck
Berry-cover Come On zorgde dat iedereen New
Adventures kende. De band brengt een aantal sterke
singles uit zoals Late Late Show, Backdoor Lover
en Midnight Magic Maniac. Er komt een nieuwe
drummer maar ondanks de goede muziek zit de
hitparade, hoewel de kwaliteit hoog blijft, er niet echt
meer in. Alle singles zijn hier te vinden, samen met
de singles van het Peter Bootsman-project Tuney
Tunes, terwijl ook de singles van New Legend, met
Bootsman en De Winter hier terug te vinden zijn.
Fijne compilatie dus. (Hermen Dijkstra)
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MEGADETH
Warheads On Foreheads
4LP, 3CD

VAN MORRISON
Healing Game 20th Anniversary
LP, 3CD

Eerlijk is eerlijk… Het is de zoveelste
verzamelaar van de band. Echter ook deze is prima
te pruimen alhoewel het raar is dat Peace Sells
ontbreekt. Dit geldt overigens ook voor Hook In
Mouth. Toch is er genoeg te genieten. In My Darkest
Hour, Hangar 18, Wake Up Dead, Holy Wars en zo
kunnen we nog even door gaan. Gekozen is voor de
2004 remaster-versies en het is opvallend dat vanaf
Risk elke plaat er met slechts een nummer van af
komt. Jammer, omdat daar echt wel juweeltjes terug
te vinden zijn. Als geheel is dit echter een lekkere
verzamelaar. (Hermen Dijkstra)

Na twee jazzgeoriënteerde platen
volgde in 1997 het sterke Healing Game. Hoewel
het originele album niet geremasterd werd voor
deze heruitgave, zijn aan het originele album twee
cd’s toegevoegd, waarop veel onuitgebrachte songs
uit deze periode, alternatieve versies en live songs,
waaronder het complete optreden uit 1997 op het
Montreaux Jazz Festival waar hij songs van het
album afwisselde met covers van bijvoorbeeld Ray
Charles en Sly Stone. (Ron Bulters)

NEW ORDER
Movement Deluxe

(Warner)
LP+2CD+DVD+Boek
Als op 18 mei 1980 Ian Curtis zelfmoord pleegt, blijven de
overige drie Joy Division leden in vertwijfeling over. Snel wordt
besloten de draad weer op te pakken om zo het verdriet te
verwerken. Er wordt een demo gemaakt in de Western Works
Studio waarop nog duidelijk te horen is dat er een richting wordt
gezocht. Alle drie nemen de leadvocal in een van de tracks
op zich en zelfs manager Rob Gretton ‘zingt’ een nummer. De
echtgenote van drummer Stephen Morris, Gillian Gilbert wordt
gevraagd de band te versterken op gitaar en keyboards. Een
logische keuze, want zij viel al eerder in voor Bernard Sumner
en Ian Curtis in Joy Division. Met haar wordt de tweede demo
gemaakt in de Cargo Studios en daar horen we meteen een volgroeider geluid. Eerste single Ceremony
wordt in twee edities uitgebracht, de eerste versie is nog zonder Gilbert. Ceremony en b-kant In A Lonely
Place werden in de laatste weken voor Curtis’ dood geschreven en ligt nog sterk in het verlengde Joy
Division. Ook het debuutalbum Movement is niet ver weg van dat geluid, mede door de zeer herkenbare
productie van Martin Hannett. Pas na dit album wordt de knoop door Gretton doorgehakt: Bernard Sumner
is vanaf dat moment de zanger. Als de band dan in 1981 door de VS toert komen ze in aanraking met disco
en electro, met de single Everything’s Gone Green als gevolg. Opvolger Temptation is zelfs een vrolijk
dansnummer en een voorbode op de wereldwijde doorbraak Blue Monday uit 1983. (Bert Dijkman)

Ceremony Version 1

Ceremony Version 2

Everything’s Gone Green
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OH SEES
The Cool Death Of Island
LP, CD

in Groot-Brittanië, maar dan wél die van begin jaren
zeventig, waaruit de punk zou ontstaan. Vergelijk de
popmuzikale teksten op het (hopelijk niet) profetische
Three Day Week eens met die op State Of The Union en
voel u amateur-antropoloog! (Albert Jonker)

Debuutalbum van The Oh Sees (na vier
OCS platen) op dat moment een trio. In 2006 zat
The Oh Sees al in een afwijkende psychedelische
popperiode. The Cool Death… kwam uit twee jaar
voor de klassieker Master’s Bedroom hun reputatie
vestigde. De heruitgave van deze gem werpt weer
een andere blik op de carrière van The(e) Oh Sees.
Openingstrack The Guilded Cunt was toen een lekker
obscuur zomerhitje. Als je wilt, hoor je tsjirpende
vogeltjes, elegant voortjakkerende tempi en de
prachtige harmonie tussen Bridgid Dawson en John
Dwyer die op ontluiken staat. (Red)

VARIOUS
Hallelujah The Songs Of Leonard
Cohen
CD
Het werk van Leonard Cohen heeft nog steeds een
aantrekkingskracht op andere artiesten. Judy Collins
was de eerste (hier vertegenwoordigd met Hey That’s
No Way To Say Goodbye, toen Cohen als songschrijver
nog onbekend was). Bekende covers (Suzanne van
Nina Simone en Jeff Buckleys Hallelujah) worden
afgewisseld door minder bekende covers door onder
andere Rufus Wainwright, K.D. Lang en Nick Cave met
zijn radicale herbewerking van Avelanche. (Ron Bulters)

TOOTS THIELMANS H
Presents The Thierry Lang
Trio Cully 1989 & 1990

(TCB/New Arts)
CD
Het is alweer drie jaar
geleden dat Toots
Thielemans overleed,
de meester op de mondharmonica die van
dat instrument een serieus jazzinstrument
maakte. Toots genoot veel aanzien in
muzikantenkringen, van Quincy Jones tot Jaco
Pastorius. Zo ook de Zwitserse pianist Thierry
Lang, wiens grootste wens het was ooit met
de Belgische meester samen te spelen. In
1989 kwam zijn droom uit – Toots Thielemans
en het Thierry Lang Trio werkten samen
voor een geweldig concert op het Cully Jazz
Festival. Het resultaat was zo bijzonder dat
de organisatoren besloten om dit het daarop
volgende jaar te herhalen, iets dat zelden
gebeurt bij het samenstellen van een festival.
Dit album bevat de hoogtepunten van beide
optredens. Lang en Thielemans deelden een
grote bewondering voor de harmonische en
melodieuze wereld van pianist Bill Evans. Dat
is goed hoorbaar, het samenspel is geweldig
en bevat die speciale magie die het beste werk
van Toots kenmerkt. (Jos van den Berg)

FRANK ZAPPA H
Zappa In New York 40th
Anniversary

(Universal)
3LP, 5CD
De ontstaansgeschiedenis
van Zappa In New York
is er een om confuus van
te raken. Opgenomen en
gebruikt om het beoogde Läther-album vorm te
geven, werd dat album afgekeurd om vervolgens
weer uit elkaar getrokken te worden. Vervolgens
werd Zappa In New York uitgebreid en alsnog
uitgebracht om vervolgens weer teruggetrokken
te worden en met een aangepaste tracklisting
opnieuw uitgebracht te worden. De cd-versie
werd vervolgens weer uitgebreid met een aantal
tracks. Snapt u het nog? Ondanks de rommelige
introductie van de plaat hebben we hier echter
wel met een hoogtepunt te maken. Zappa heeft
een geweldige band om zich heen verzameld met
o.a. The Brecker Bros, Ray White, Eddie Jobson en
Terry Bozzio. Muzikaal vuurwerk in de laatste dagen
van 1976. Op de meest uitgebreide versie, gehuld
in een fraaie box, bevat de eerste cd de originele
vinyl mix. Weliswaar zonder Punky Whips, maar die
vinden we dan weer op de tweede schijf terug. Hier
vinden we verder net als op de derde en vierde schijf
meer nummers uit de concertreeks. De laatste schijf
bevat nog zo’n veertig minuten bijzonderheden
rondom deze release, variërend van een 1977 mix
van Cruisin’ For Burgers tot pianoversies van The
Black Page #1 en #2. De vinylversie is overigens ook
uitgebreid met nummers van de vijfde cd-schijf. De
gehele cd-box is echter de aan te schaffen versie.
Wat een muziek! (Hermen Dijkstra)

VARIOUS
Bob Stanley & Pete Wiggs
Present Three Day Week
CD
Na eerst geoefend te hebben op
de Amerikaanse droom in crisis (1967-1973) met
het fantastische en etnologisch verantwoorde State
Of The Union eind vorig jaar blijven de mannelijke
beroepsverzamelaars van Saint Etienne, Bob Stanley en
Pete Wiggs op Three Day Week dichter bij huis: de crisis
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Limited Edition Deluxe Box Set:
•
•
•
•

Contents are cased in an exquisite deluxe folio pack in
tweed style guitar case material
2 LPs and CDs with the original album plus 6
unreleased songs from the sessions
An 80-page, hardcover book with never-before-seen
photos & a new essay by Anthony DeCurtis
Meticulously reproduced memorabilia, including 2
7-inch singles, posters, and other promotional materials

30th Anniversary Editions Available March 29th 2019

Deluxe Box • 2 CD Set • Limited-Edition & Standard Vinyl • Digital
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KEITH RICHARDS
Talk Is Cheap 30th Anniversary

(Warner)
LP rood Indie Only, CD, 2CD Deluxe, 2LP+2CD+2x7inch box
Het in 1988 uitgebrachte Talk Is Cheap is min of meer het resultaat van de solo-escapades van
Mick Jagger. Waar de Jagger-producten veelal veel kritiek kregen, werd Talk Is Cheap goed
ontvangen. Het samen met drummer/producer Steve Jordan vormgegeven album bevatte
een keur aan muzikale gasten variërend van Johnnie Johnson en Bootsy Collins tot de Stonesincrowd Mick Taylor, Chuck Leavell en Bobby Keys. Talk Is Cheap kenmerkt zich door een vrij
rechttoe rechtaan productie en het is mede hierdoor dat de plaat een directe Stones-referentie
krijgt. Bij uitkomst had niet alleen iedereen door wie de plaat gemaakt had, maar werd Richards
ook gelijk neergezet als het hart en de ziel van The Rolling Stones. Een uitspraak die op zijn
minst controversieel is gezien de verantwoordelijkheden in de carrière van de band. Duidelijk
was wel dat de herkenning groot was en het publiek open stond om Keef Riffhard in de armen
te sluiten. Ook na al die jaren staat de plaat, die nu in een uitgebreide versie uitgebracht
wordt, nog steeds overeind. Of eigenlijk nog beter dan destijds... Nummers als Take It So
Hard en You Don’t Move Me klinken heerlijk vertrouwd in de oren, terwijl ook het springerige
I Could Have Stood You Up of het eigenlijk best vlakke Rockawhile en Whip It Up zich prima
laten beluisteren. Naast de geremasterde enkele cd en lp, wordt de plaat ook uitgebracht als
dubbel-cd en uitgebreide box. Die laatste versie bevat niet alleen de dubbel-cd maar ook de lp
en de bonustracks op vinyl (dit is de enige plek waar deze op vinyl te vinden zijn), twee singles
en de bij dit soort boxen vaker toegevoegde prullaria. Daar hangt wel een fors prijskaartje aan.
Gaat het je alleen om de muziek, kies dan voor de dubbel-cd. Deze bevat naast de plaat zes
bonustracks, waarvan er vier met Mick Taylor op gitaar zijn. Deze nummers zijn opgenomen
tijdens de sessies voor de plaat maar haalden de plaat niet. Gezien het karakter is dat ook vrij
duidelijk. De eerste vier zijn lekkere bluesnummers met o.a. een heerlijke bluesjam, toepasselijk
Blues Jam getiteld, met Johnnie Johnson in een leidende rol. De nummers zijn fraai maar
passen totaal niet bij de rest van Talk Is Cheap. De vijfde track is een ruwe schets met een
naar huidige maatstaven nogal gedateerd toetsengeluid van Ivan Neville en de laatste is een
overigens lekkere instrumentale aanzet en had nog het best op de plaat zelf gepast. Al met
al is de hernieuwde kennismaking met Talk Is Cheap mij goed bevallen. Het blijft een heerlijke
plaat. Daarnaast zijn de bonustracks een mooie… eh, bonus. (Hermen Dijkstra)
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HET BESTE VAN THE ROLLING STONES
(1971-2016)

2CD/3LP met 36 tracks incl. Start Me Up, Brown Sugar, Out Of Tears,
Angie, Mixed Emotions, Waiting On A Friend, Wild Horse en heel veel
meer! 3CD Deluxe Edition met extra live CD, opgenomen tijdens
recente live tournees, inclusief gastoptredens van Ed Sheeran, Dave
Grohl, Brad Paisley en Florence Welsh.
Release: 19 april
JOIN US ON FACEBOOK
UNIVERSAL MUSIC LEGENDS

facebook.com/UniversalMusicLegends
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KLASSIEK

BARBARA HANNIGAN &
LUDWIG: STRAVINSKY’S THE
RAKE’S PROGRESS
Do 23 mei 2019 van 20.15
tot 22.35 Concertgebouw
Amsterdam

Sopraan Barbara Hannigan leidt
Ludwig en de jonge vocalisten van
Equilibrium in een enerverende
uitvoering van Stravinsky’s enige
avondvullende opera: The Rake’s
Progress.

NU TIJDELIJK GOEDKOOP:

Barbara Hannigan/Ludwig
Orchestra – Crazy Girl Crazy
Barbara Hannigan/Reinbert de
Leeuw – Vienna Fin de Siècle

BACH SIX SUITES FOR
VIOLONCELLO SOLO, BWV 10071012
Lucia Swarts [3944412]
Ruim vijfendertig jaar na haar afstuderen aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag, heeft de
Nederlandse celliste Lucia Swarts besloten om de
zes cellosuites van J.S. Bach op cd vast te leggen.
Wat meteen opvalt, is dat zij verrast met soms wat
breder genomen tempi (prelude van Suite nr. 1)
en veel innerlijke rust en ontspanning in haar spel
legt. Ze geeft de luisteraar als het ware de tijd de
muziek te ondergaan. En dat komt ook door haar
natuurlijk aandoende frasering, alles klinkt even
vanzelfsprekend. Opmerkelijk is haar lichtvoetige
streekvoering in de snellere delen, maar ook in
bijvoorbeeld de langzame inleiding van de prelude
van Suite nr. 5. De mooie transparante opname
in de Koepelkerk te Renswoude maakt dat haar
gearticuleerde spel goed tot zijn recht komt. (Frits
Broekema)
FREDERIC MOMPOU
Restart
Casper Vos (piano) [3950194]
Casper Vos is een zeer toegewijde
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pianist die met precisie en passie niet alledaagse
componisten speelt. Vorig jaar ontving Casper
Vos veel waardering voor Ego met werken van
Nikolai Medtner (1880-1951). Na het vuurwerk van
Medtner kiest Casper Vos nu voor de bescheiden
en ingetogen muziek van Frederic Mompou
(1893-1987). Wederom prachtig poëtisch spel als
een baken in deze hectische en drukke tijden.
Dit album is ook zeer geschikt voor luisteraars
die geen ervaring met klassieke muziek hebben.
Luister onbevangen naar de muziek en laat je leiden
door de rustgevende mijmerende melodieën. (Wil
Zenhorst)

HENOSIS H
Joep Beving

[3943431]
Met Henosis sluit Joep
Beving zijn muzikale
en spirituele reis
af. Het begon met
Solipsism waarop Joep
Beving (op de piano
van zijn oma) de eerst
atmosferische klanken speelde en daarmee een van
de meest beluisterde pianisten op internet werd.

MANIA
Dit grote succes leidde tot Prehension waarbij Joep
Beving de minimalistische stijl met een romantische
inslag verbreedt en verdiept. Het derde album is een
dubbele-cd met pianospel van Joep Beving én met
orkest- en elektronische muziek. Heel bijzonder is
de sfeerbepalende bijdrage van Capella Amsterdam
waardoor dit album een kosmische uitstraling krijgt.
Een mooi feel good album dat je even van de
dagelijkse werkelijkheid laat loskomen. (Wil Zenhorst)

NIELSEN
Vioolconcert
Lisa Jacobs (viool), Bremer
Philharmoniker, Mik Agrest [3950786]
Met haar nieuwe cd laat de Nederlandse en hoog
bejubelde violiste Lisa Jacobs een langgekoesterde
wens in vervulling gaan. Voornamelijk zit hem dit in het
– te weinig gespeelde – vioolconcert van de Deense
componist Carl Nielsen, waarmee ze vanaf het eerste
moment een bijzondere band kreeg. De beeldende
klanken en de sterke connectie met de natuur spelen
hierbij een voorname rol. Dit technisch uitdagende
stuk met soms ruige klanken speelt ze virtuoos in deze
live setting. Dit werk wordt aangevuld met twee korte
werken van twee Noorse componisten uit hetzelfde
tijdsgewricht. Mooi is de ingetogenheid bij het Andante
van Halvorsen, bij de Romance van Svendsen had
iets meer warmte gemogen. Prettig is de bondige en
goede toelichting in het boekje. (Peter Simmers)

NINO ROTA
Works for Harp
Anneleen Lenaerts (harp), Emmanuel
Pahud (fluit), Brussels Philharmonic,
Adrien Perruchon [3939174]
In Nederland zijn Lavinia Meijer en Remy van Kesteren
bekende harpisten, België heeft Anneleen Lenaerts.
Anneleen Lenaerts (sinds 2010 solo harpiste van de
Wiener Philharmoniker) won tussen 1997 en 2010
maar liefst 23 belangrijke prijzen bij internationale
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harpwedstrijden. Voor Warner heeft zij eerder
harpconcerten van Reinhold Glière, Joseph Jongen
en Joaquin Rodrigo opgenomen. Ook verscheen er
een album met klarinettist Dionysis Grammenos met
transcripties van werken van Schubert en Schumann.
Dit derde album bestaat volledig uit muziek van
Nino Rota, de vermaarde componist van klassiekers
als The Godfather, Death on the Nile, La Dolce Vita
en Romeo en Julia. U hoort al deze werken na een
prachtig lyrisch concert voor harp en orkest, een
mooie sonate voor harp en fluit, alsmede Sarabande
en Toccata waarin Anneleen met grote passie
soleert. Naast de eigentijdse interpretaties van
Lavinia Meijer en Remy van Kesteren, laat Anneleen
Lenaerts horen hoe divers de harp kan klinken.
Aanraders voor liefhebbers van filmmuziek! (Wil
Zenhorst)

PIANO BOOK
Lang Lang (piano) [3943428]
Drie jaar na zijn vorige album
brengt Lang Lang, het Chinese
pianofenomeen die niet alleen een miljarden
publiek bereikt maar ook veertig miljoenen
kinderen inspireert om piano te spelen, zijn Piano
Boek. Dit dubbele album bestaat uit de werken
die Lang Lang als kind speelde en als leraar laat
spelen. Dit veelzijdige programma bestaat uit
muziek van grote componisten zoals Beethovens
Für Elise, Debussys Clair de lune en Bachs Prelude
in C Major uit Das wohltemperierte Klavier.
Daarnaast komen ook moderne klassieke werken
aan de orde die bekend zijn van film of tv zoals
Yann Tiersens La valse d'Amélie, Max Richters
The Departure en Ryuichi Sakamotos muziek voor
Merry Christmas, Mr. Lawrence. Een veelzijdig
album met werken die Lang Lang heeft gevormd
en een bron van inspiratie voor studenten en
leraren. Lang Lang slaagt er als geen ander in om
met muziek te verbinden. (Wil Zenhorst)
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TV SERIES
LUTHER SEIZOEN 5
Cast: Idris Elba, Ruth Wilson,
Warren Brown
In het vijfde seizoen van de
veelgeprezen Britse politieserie
Luther wordt inspecteur
John Luther (Idris Elba)
geconfronteerd met misschien
wel de gruwelijkste nachtmerrie uit zijn carrière.
Londen wordt geteisterd door een monsterlijke
seriemoordenaar die steeds brutaler te werk
gaat. Luther en zijn nieuwe assistente, de jonge
Catherine Halliday, moeten hun weg zien te
vinden in een doolhof van aanwijzingen en valse
informatie. Al snel raken ze ervan overtuigd dat
hun onderzoek opzettelijk wordt gedwarsboomd.
Intussen ziet Luther zich gedwongen om op
een heel ander front zijn eigen verleden onder
ogen te zien. Zonder medeweten van zijn
collega’s begeeft hij zich in de vuurlinie, waar hij
zal moeten kiezen wie hij beschermt en wie hij
opoffert. Welke keuze hij ook maakt, het zal een
verwoestende impact hebben op zijn omgeving.
En John Luther zal daarna nooit meer dezelfde
zijn.

TRAPPED 2
Regie: Baltasar Kormákur
Cast: Ilmur Kristjánsdóttir, Ingvar
Eggert Sigurðsson, Ólafur Darri
Ólafsson
Een nieuw seizoen van het
kijkcijferkanon Trapped! Regisseur
Baltasar Kormákur (Everest) liet al
weten dat deze keer de personages niet fysiek, maar
psychologisch vastzitten. Een verarmde schapenboer
uit de IJslandse Hooglanden heeft zichzelf in brand
gestoken voor het regeringsgebouw, in een poging
de minister van economie te doden. Het onderzoek
leidt Andri naar een afgelegen vallei in het
noorden van het eiland. Het pittoreske bergachtige
landschap blijkt een plek vol bittere conflicten:
de lokale boeren vechten tegen de belangen van
internationale bedrijven en de uitbreiding van een
ultramodern geothermisch centrum.

VERA SEIZOEN 9
Na een achtste seizoen met
ongekend hoge kijkcijfers keert
topactrice Brenda Blethyn terug
als de eigenzinnige maar ook
briljante hoofdinspecteur Vera
Stanhope. In dit negende seizoen
krijgt ze wederom te maken met
een aantal mysterieuze moordzaken. Zo wordt in
de eerste van de vier afleveringen een jonge en
ambitieuze forensisch psychologe vermoord. Vera
ontdekt dat de vrouw onderzoek deed naar een
misdrijf dat was gepleegd door een voormalig
patiënt die zichzelf later van het leven had
beroofd.

MOSCOW NOIR
Regie: Johan Brisinger, Marten
Klingberg, Mikael Håfström
Cast: Adam Pålsson, Brian
McCardie, Christopher Wagelin,
Georg Nikoloff, Karolina Gruszka,
Linda Zilliacus
Moskou, 2003. In de hoofdstad van
het wilde Oosten telt enkel geld en de criminele
onderwereld beïnvloedt elk aspect van het dagelijks
leven. In dit Moskou van de 21e eeuw leidt een
onschuldige deal de Zweedse investeringsbankier
Tom Blixen tot een strijd met miljonairs, politici,
oligarchen en hun privélegers. Terwijl vijanden
en moordenaars zichzelf blootgeven, moet Tom
vertrouwen op zijn verstand om te overleven. Hij
wordt niet enkel geteisterd door gevaren die hij
niet kan voorspellen, maar ook door iets dieper –
zijn eigen verleden… Deze thriller is gebaseerd op
Camilla Grebe en Paul Leander Engströms eerste
boek in de Moscow Noir-trilogie: The Conductor
From St-Petersburg.

"I tend to stay away
from the comics.
Idris Elba"

57

MANIA

FILMS
BREXIT: UNCIVIL WAR
Regie: Toby Haynes
Cast: Benedict Cumberbatch

voorgoed zou veranderen – en bovendien een
enorme impact zou hebben op het internationale
politieke landschap.

De zomer van 2016 is een
roerige periode in het
Verenigd Koninkrijk. Het
referendum over de Brexit
is in aantocht en voor- en
tegenstanders voeren
koortsachtig campagne. Ook
achter de schermen zijn beide
kampen hard aan het werk om zoveel mogelijk
stemmen binnen te halen. Campagneleider van
de voorstanders is Dominic Cummings (Benedict
Cumberbatch; Sherlock, The Imitation Game). Hij wil
slimme algoritmen inzetten om verborgen stemmers
op te sporen op internet. Maar deze aanpak is op
zijn zachtst gezegd omstreden en het duurt niet lang
of traditionele eurosceptici krijgen het aan de stok
met moderne Brexiteers. Brexit is een vlijmscherpe
en tegelijk humoristische film over een referendum
dat de toekomst van het Verenigd Koninkrijk

COLD WAR H
Regie: Pawel
Pawlikowski

Cast: Joanna Kulig,
Agata Kulesza,
Tomasz Kot
Cold War (Zimna
Wojna) is een
meeslepend
liefdesverhaal
van regisseur en
scenarioschrijver
Pawel Pawlikowski
(Oscarwinnaar Ida
en My Summer Of
Love). In Polen ten
tijde van de Koude Oorlog is het voor Wiktor en
Zula liefde op het eerste gezicht. Ze beleven een
gepassioneerde romance, maar worden gescheiden
door politiek en tegenslagen. In zijn zoektocht
naar jonge artiesten om een ensemble op te
zetten dat Poolse folklore opvoert, valt het oog
van muzikant Wiktor op de jonge en vrijgevochten
Zula. Cold War toont een onmogelijke liefde in
een onmogelijke tijd. Cold War werd geselecteerd
voor de Officiële Competitie van het Filmfestival
van Cannes, waar Pawlikowski werd bekroond als
Beste Regisseur. Met in de hoofdrollen de Poolse
acteurs Joanna Kulig en Tomasz Kot en een bijrol
van actrice Agata Kulesza (bekend uit IDA).
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FANTASTIC BEASTS:
CRIMES OF GRIDLEWALD
Regie: David Yates
Cast: Eddie Redmayne, Dan
Fogler, Johnny Depp, Ezra
Miller, Katherine Waterston,
Jude Law
Aan het einde van de eerste
film werd de krachtige
Duistere Magiër Gellert
Grindelwald (Johnny Depp) met de hulp van
Newt Scamander (Eddie Redmayne) gevangen
genomen door MACUSA (Magisch Congres van de
Verenigde Staten van Amerika). Maar hij maakt zijn
dreigementen waar en Grindelwald ontsnapt uit zijn
gevangenschap. Hij heeft zijn zinnen gezet op het
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verzamelen van zoveel mogelijk volgelingen die niets
afweten van zijn ware bedoelingen: tovenaars van
zuiver bloed grootbrengen om te kunnen heersen
over alle niet-magische wezens. In een poging om
Grindelwalds plannen te dwarsbomen roept Albus
Perkamentus (Jude Law) zijn voormalige student
Newt Scamander op, die ermee instemt om te
helpen maar zich niet bewust is van de gevaren die
voor hem liggen. De verdeeldheid in de magische
wereld wordt steeds groter.

te overleven, stuiten hun wanhopige familieleden
op een muur van politiek stilzwijgen. Hoewel de
Russische marine er met zijn verouderde materiaal
niet in slaagt de mannen te bevrijden, houden
ze alle buitenlandse hulp af. Kostbare tijd gaat
verloren terwijl de Russische autoriteiten maar niet
kunnen kiezen tussen hun nationale trots en het
leven van hun landgenoten… Een overrompelend
waargebeurd verhaal van regisseur Thomas
Vinterberg (Festen, Jagten, Far From The Madding
Crowd) met Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux,
Colin Firth, Max von Sydow, Josse De Pauw, Eva Van
der Gucht en Koen De Sutter.

GIRL H
Regie: Lukas
Dhont

Cast: Arieh
Worthalter,
Katelijne Damen,
Oliver Bodart,
Tijmen Govaerts,
Valentijn Dhaenens,
Victor Polster
Girl laat ons
binnenkijken in
het leven van de
vijftienjarige Lara
die het wil maken
als ballerina. Samen
met haar vader trotseert ze de wereld, maar
vooral haar lichaam dat tegenstribbelt, want Lara
is geboren als jongen. Op 9 oktober 2018 opende
de film de 45e editie van Film Fest Gent onder
luid applaus en met lovende recensies. Sinds de
wereldpremière in Cannes, waar Girl naar huis ging
met vier prijzen waaronder de Caméra d’Or voor
beste debuut, is de film aan een indrukwekkende
internationale festivalcarrière bezig – met een lange
reeks van filmprijzen en nominaties. In december
werd het speelfilmdebuut van Lukas Dhont nog
bekroond met de European Discovery Award voor
het beste Europese debuut. Daarnaast was de film
bij de vijf genomineerden voor de Golden Globe
voor Beste Buitenlandse Film.

LIEBE IN DEN GANGEN
Regie: Thomas Stuber
Cast: Franz Rogowski,
Sandra Hüller, Peter Kurth
De nachtelijke groothandel is
een wonderlijk universum met
eindeloze, schaars verlichte
gangen. Op een industrieterrein
in voormalig Oost-Duitsland slaat
de werkende onderklasse zich
kibbelend door de diensten heen. Voor de schuchtere
Christian, met zichtbare tatoeages die een ruig verleden
doen vermoeden, gaat een nieuwe wereld open. In
een van de gangen ziet hij de mysterieuze Marion
van de ‘afdeling zoetwaren’ en valt als een blok voor
haar. Zijn collega’s maken echter meteen duidelijk dat
ze niet beschikbaar is. Liebe in den Gängen is een
zachtmoedig komisch drama van regisseur Thomas
Stuber met Franz Rogowski (Happy End, Victoria),
Sandra Hüller (Toni Erdmann) en Peter Kurth (Good Bye
Lenin!) over lief en leed tussen de schappen van een
levensmiddelengroothandel. Het scenario werd bekroond
met de Duitse Scenarioprijs. Liebe in den Gängen was
onderdeel van de competitie van het filmfestival van
Berlijn en werd er bekroond met meerdere prijzen.

'I shot a Metallica video in Hollywood,

KURSK
Regie: Thomas Vinterberg
Cast: Colin Firth, Eva van
der Gucht, Josse De Pauw,
Matthias Schoenaerts, Max
von Sydow, Michael Nyqvist,
Léa Seydoux

and there were, like, 100 people on
set. There was even a guy there to put
antiseptic gel on my hands. Amazing.
If I asked for that on a Danish set, they'd
probably kick me out of the

In 2000 zinkt de Russische
nucleaire onderzeeër Kursk
na een explosie naar de
bodem van de ijzige Barentszzee. Aan boord weten
23 matrozen zich in veiligheid te brengen in een
onbeschadigd compartiment. Terwijl zij vechten om

country.'
Thomas Vinterberg
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LORO H
Regie: Paolo
Sorrentino

m for
‘A spirited requie
ck scene’
the Leningrad ro

Cast: Toni Servillo,
Riccardo Scamarcio,
Elena Sofia Ricci
Hij is decadent,
controversieel en
allesbehalve subtiel.
Hij bouwde een
media-imperium uit,
maakte bliksemsnel
opgang in de
Italiaanse politiek
en overleefde het
ene schandaal
na het andere. Silvio Berlusconi (Toni Servillo)
beroert de gemoederen als geen ander. De
bejubelde regisseur Paolo Sorrentino schetst een
portret van Il Cavaliere op het moment dat hij de
controle verliest: zijn echtgenote heeft genoeg
van zijn uitspattingen, zijn bondgenoten trekken
hun handen van hem af, het doek valt over zijn
politieke carrière… Hoe ver gaat hij om zijn macht
te behouden? Een fascinerende blik achter het
masker: wat drijft een van de meest intrigerende
figuren van onze tijd?

IndieWire

STALKER H
Regie: Andrei
Tarkovsky

Cast: Aleksandr
Kaydanovskiy,
Alisa Freyndlikh,
Anatoliy
Solonitsyn, Nikolay
Grinko
In 1979 bracht de
Russische regisseur
Andrei Tarkovsky,
ook wel in één
adem met Stanley
Kubrick genoemd,
zijn vervreemdende
meesterwerk Stalker uit. De film is gebaseerd op
het sciencefictionboek Bermtoeristen van Arkadi
en Boris Stroegatski en vertelt het verhaal van
Stalker, een gids die samen met een schrijver en
een wetenschapper de Verboden Zone betreedt.
De Verboden Zone is een niet nader aangegeven
plek, die door de regering als een niet te betreden
gebied verklaard is. Toch houdt dit mensen niet
tegen om deze zone te betreden want er ligt
namelijk een mysterieuze kamer in dit gebied die je
vurigste verlangens in vervulling kan doen gaan.

ROCK,
LO VE &
PERESTROIKA
★★★★
‘A masterpiece’
Rolling Stone

VANAF 18 APRIL IN

DE BIOSCOOP

www.imaginefilm.nl
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SUSPIRIA
Regie: Luca Guadagnino
Cast: Dakota Johnson, Tilda
Swinton, Renée Soutendijk
Susie is een jonge danseres
vol ambities. Vanuit het
Amerikaanse platteland
reist ze af naar Berlijn, om te
dansen aan de prestigieuze
Markos dansacademie. Daar
valt de artistiek directeur
Madam Blanc als een blok voor de danskunsten
van Susie. Terwijl er zich mysterieuze verdwijningen
voordoen onder de studenten, komt Susie meer
en meer in de greep van Blanc. Met behulp van
haar nieuwe vriendin Sara probeert ze de duistere
geheimen van de school te ontrafelen, voordat
het te laat is… Suspiria werd geselecteerd voor de
Officiële Competitie van het Venetië Filmfestival.
‘Beter dan het origineel’ kopte The Telegraph en
Vulture noemde het een ‘prachtige, afgrijselijke en
onverbiddelijke film.’ De meeslepende soundtrack is
in handen van Radiohead-frontman Thom Yorke.

WIDOWS
Regie: Steve McQueen
Cast: Viola Davis Liam Neeson
Michelle Rodriguez
Van de hand van Oscar-winnaar
en regisseur Steve McQueen (12
Years A Slave) en bestsellerauteur
Gillian Flynn (Gone Girl) komt
nu Widows: een moorddadige,
moderne thriller over misdaad,
liefde en corruptie! Widows
vertelt het verhaal van vier vrouwen die niks met elkaar
gemeen hebben behalve een plicht richting hun
overleden echtgenoten: zij moeten een criminele klus
af zien te maken die door de mannen niet geklaard kon
worden. Veronica (Oscar-winnares Viola Davis), Alice
(Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) en Belle
(Cynthia Erivo) nemen het lot in eigen hand en smeden
een complot met als doel hun leven en toekomst veilig
te stellen. Met een topcast bestaande uit onder andere
Liam Neeson (96 Hours), Colin Farrell, Robert Duvall,
Daniel Kaluuya en Brian Tyree Henry.

THE WIFE H
Regie: Björn
Runge

Cast: Glenn Close,
Jonathan Price,
Christian Slater
Joan Castleman
heeft veertig jaar
lang haar talent,
dromen en ambities
opgeofferd
voor de literaire
succescarrière van
haar charismatische
man Joe Castleman.
Hun pact zorgde
voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft haar
breekpunt bereikt. De dag voordat haar man de
Nobelprijs voor Literatuur krijgt uitgereikt, besluit
ze een geheim te onthullen waardoor alles in een
klap op losse schroeven komt te staan. Glenn
Close, Jonathan Pryce en Christian Slater spelen de
hoofdrollen in The Wife. Een ijzersterk, spannend
en stijlvol drama over menselijke relaties en een
vrouw die uiteindelijk haar eigen stem vindt. ‘In
deze stijlvolle titelrol vol nuances en subtiele
schakeringen, schittert Glenn Close als een vers
opgewreven diamant.’ (De Telegraaf)
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Binnenkort
Binnen
BINNENKORT
BINNEN
19 april

Jade Bird - Jade Bird
Cage The Elephant - Social Cues
Fat White Family - Serfs Up
Naked Sweat Drips - Pain In Healing
Stevie Nicks - Stand Back 1981-2017
Daniel Norgren - Wooh Dang
Rolling Stones - Honk
Jordan Rudess - Wired For Madness

Live in de winkels

Tr/St - Destroyer - 1

26 april

Altin Gun - Gece
Bear's Den - So That You Might Hear Me
George Benson - Walking To New Orleans
J.J. Cale - Stay Around
Cranberries - In The End
Claude Fontaine - Claude Fontaine
Aldous Harding - Designer
King Gizzard & The Lizard Wizard - Fishing For
Fishies
Lamb - Secret Of Letting Go
Kevin Morby - Oh My God
Josh Ritter - Fever Breaks

3 mei

Big Thief - Ufo-F
Dream Syndicate - These Times
Wouter Hamel - Boystown
Maarten Hogenhuis - Rise Fall
Protomartyr - No Passion, All Technique
Syml - Syml
Vampire Weekend - Father Of The Bride

10 mei

*Mac Demarco - Here Comes The Cowboy
Tim Knol & Bluegrass Boogiemen - Happy Hour

17 mei

National - I Am Easy To Find

BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELS

NO
RISK
DISC

BILLIE EILISH
When We All Fall Asleep Where
Do We Go

GRAND
CRU

BENNIE JOLINK
Post Normaal

LUISTER
TRIPS

LUTHER DICKINSON &
THE SISTERS OF THE
STRAWBERRY MOON
Solstice

STEVE EARLE & THE
DUKES

STRAND OF OAKS
Eraserland

WEYES BLOOD
TItanic Rising

FONTAINES D.C.

PAULUSMA

Dogrel

Somehow Anyhow

SUPERSISTER PROJEKT

U.N.K.L.E.

THE VISUAL

Retsis Repus

Road Part II

Moments Of Being

Guy

TRIXIE WHITLEY
Lacuna

BERNARD JOLINK - POST NORMAAL

Het nieuwe album met boek van Bennie Jolink. 12
nieuwe nummers + een 96-pagina tellend boek met
ruim 60 tekeningen, songteksten, verhalen en dagboeknotities, allen van de hand van Bennie. De ultieme
combinatie van zijn 3 grote passies: muziek, literatuur
en beeldende kunst.

Album + boek verkrijgbaar vanaf 29 maart
LP + tekstinsert verkrijgbaar vanaf 26 april
VOLG ONS OP FACEBOOK
UNIVERSAL MUSIC LEGENDS

facebook.com/UniversalMusicLegends

