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Het unieke Britse tech-duo 
Underworld bracht een jaar 
lang, elke week nieuw 
materiaal naar buiten. Het 
album ‘DRIFT Series 1’ bevat 
een selectie van de muziek 
van het DRIFT-project.

Na acht jaar komt 
SebastiAn met zijn tweede 

album ‘Thirst’. Op dit album 
beperkt hij zich niet tot een 

genre, en laat hij zich 
beïnvloeden door zowel 

Electro als Hardrock.

Op ‘Our Pathetic Age’ 
bundelt DJ Shadow de 
krachten met meerdere 
beroemde gezichten uit 
de wereld van oa. Hip 
hop en Indierock.

‘Three Cords and the Truth’ 
is het 41ste Van Morrison 

album. Op het album staan 
14 nieuwe composities 
die moeiteloos het Van 

Morrison-geluid omhullen. 

“Voor zijn tweede album kiest 
Loyle Carner voor uitda-
gende old school en jazzy 
verhalen vertellen in plaats 
van autotuned-houdingen die 
de streams krijgen.” - The 
Guardian

Zevenvoudig 
Grammy-winnaar Beck 

brengt zijn nieuwe album 
uit. ‘Hyperspace’ heeft 

een fris geluid en staat vol 
met onder andere Pharrell  

Williams en Chris Martin.



VANWYCK 
Molten Rock 
(Concerto Records) 
LP, CD 
VanWyck, het alter ego van de Nederlandse singer-
songwriter Christine Oele, dook in de eerste 
weken van 2018 op met het prachtige An Average 
Woman. Het debuut van VanWyck herinnerde aan 
de albums van de grote singer-songwriters uit de 
jaren 70 en behoorde in 2018 tot de beste albums 
in het genre, waardoor An Average Woman terecht 
opdook in flink wat jaarlijstjes. Bijna twee jaar na 
haar debuut is Christine Oele terug met een nieuw 
album. Molten Rock werd gemaakt met het team 
dat ook verantwoordelijk was voor het debuut van 
VanWyck en dat is een verstandig besluit. An Average 
Woman was immers niet alleen in vocaal opzicht een 
geweldig album, maar viel ook op door een zeer 
smaakvolle instrumentatie en productie. Op Molten 
Rock doet VanWyck er in alle opzichten nog een 
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schepje bovenop. De songs op het album zijn nog 
wat tijdlozer, de instrumentatie is nog wat warmer 
en trefzekerder en Christine Oele is nog mooier 
gaan zingen. Het levert een album op dat met een 
beetje fantasie ook in de eerste helft van de jaren 70 
gemaakt had kunnen worden in de heuvels rond Los 
Angeles en destijds met de besten mee had gekund. 
Ook in 2019 steekt VanWyck flink boven het maaiveld 
uit met een album dat zich steeds meer opdringt. En 
de rek is er nog lang niet uit. (Erwin Zijleman)

VANWYCK SPEELT OP VRIJDAG 29 NOVEMBER 
IN CONCERTO. AANVANG 17.00 U
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MANIA 362

INHOUDSOPGAVE 
3. NORISCDISC Vanwijck
50. VINYL MANIA
52. BOEKEN 
55. REISSUES
69. KLASSIEK
70. TV SERIES & FILMS
74. BINNENKORT BINNEN

Veel fijne nieuwe plaatjes in deze Mania. Een prachtige No Risk 
Disc en natuurlijk is Nick Cave de Grand Cru. Maar er is meer, 
29 november is het Black Friday en daar hebben we een paar 
hoogtepunten uitgehaald én we blikken al vooruit op de decem-
ber feestmaand met de leukste cadeautips. Verder we hebben 
mooie recensies van o.a. Bonnie “Prince” Billy, Neil Young & 
Crazy Horse, Van Morrison, Cigarettes After Sex en veel, heel 
veel meer. 

Bert Dijkman

BESTE 
MANIALEZER,

7. Grand Cru: 
Nick Cave & 
The Bad Seeds - 
Ghosteen
De sfeer van dit album is 
intens verdrietig. Lang-
gerekte mineurakkoor-
den uit een synthesizer. 
Sombere pianopartijen. 
Een zanger die soms zelfs 
snikkend of juist met een 
breekbare overslaande 
stem zijn boodschap 
verkondigt. Ook als je de 
teksten niet verstaat, dan 
vloeien de tranen bijna 
letterlijk door de speakers.

4

M A N I A

4



INHOUDSOPGAVE 17. Cigarettes After Sex
Negen nummers lang voert Cigarettes After Sex 
je langs oogstrelende landschappen, waarbij je 
dagelijkse-sleur-gedachtes als sneeuw voor de zon 
verdwijnen.16. Bonnie ‘Prince’ Billy

Bonnie ‘Prince’ Billy’s unieke 
geluid, gecombineerd met zijn al 
even unieke talent, blijft ongemeen 
boeiend en na meer dan 25 jaar is er 
van slijtage nog steeds geen sprake.

25. Helge
Helge is zanger/componist Helge Slikker, wiens theatertoer 
As het relaas was van de overweldigende indruk die IJsland 
op hem maakte. Nu is er het album Polar, inderdaad, in 
IJsland opgenomen in de studio van Sigur Ros.
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De weg naar haar eerste soloalbum was lang, vertelt 
ze. Ze was verlegen op de middelbare school en 
speelde wel piano, maar tijdens haar studie begon 
ze pas met het schrijven van liedjes, hoewel ze 
aanvankelijk rapper was en pianiste in haar jazzband. 
Maar pas veel later ontdekte ze dat ze ook kon zingen. 
“Er gebeurde iets in de zaal”, aldus Vanwyck, die veel 
roem oogste met haar debuut An Avarage Woman. 
“Het was echt iets dat ik moest doen. Liedjes maken 
en zelf de verantwoordelijkheid nemen. Het was wel 
een hele strijd om het album te maken, ik moest zelf 
alle deuren opentrappen, maar toen hij er eenmaal 
was en positieve respons kreeg ik daar wel een goed 
geval. Ik wilde een maal in mijn leven een album maken 
wat ik wilde en dit zijn de dingen die ik echt kwijt 
moet”. Haar tweede album, Molten Rock overtreft 
de verwachtingen. Een van haar lievelingsnummers 
van het debuut, is My Sweetheart dat letterlijk in een 
droom verscheen. Be It To The End is daar een vervolg 
op. Vanwyck schrijft vanuit haarzelf. “Maar het gaat 
niet over de dingen die ik zelf mee heb gemaakt, maar 
het gaat wel over dingen die ik zelf heb meegemaakt. 
Je hebt de waarheid en je hebt het creeeren en 
daar zit altijd spanning in. Dat is ook het thema van 
deze plaat”. De titel van het album Molten Rock 
symboliseert dat ook. “Het leven is nooit één ding. 
Het zijn meerdere dingen tegelijk. Het kan hard zijn en 
tegelijk heel zacht. Daar gaat deze plaat over”.

Interview VanWyck
Door Ron Bulters
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NICK CAVE & THE BAD SEEDS 
Ghosteen 
(Bad Seed/V2) 
2LP, 2CD 
‘Papa, ik snap niet waar hij over zingt, maar ik word wel 
een beetje verdrietig van deze muziek.’ Mijn elfjarige 
zoon heeft aan een paar woorden genoeg om het 
meest recente album van Nick Cave And The Bad Seeds 
perfect te duiden. Want of je de woorden nu verstaat 
of niet; de sfeer van dit album is intens verdrietig. 
Langgerekte mineurakkoorden uit een synthesizer. 
Sombere pianopartijen. Een zanger die soms zelfs 
snikkend of juist met een breekbare overslaande stem 
zijn boodschap verkondigt. Ook als je de teksten niet 
verstaat, dan vloeien de tranen bijna letterlijk door de 
speakers. Als luisteraar voel je het verdriet van Ghosteen. 
Maar wanneer je de teksten wél verstaat, dan blijkt pas 
écht hoe groot het verdriet is van een van de grootste 
rockartiesten der aarde. In de verhalen die Nick Cave 
over ons uitstrooit, staan, net als altijd, grote thema’s 
zoals leven, dood en religie centraal. Deze reeks zeer 
beeldende en reflectieve teksten hebben stuk voor stuk 
echter bovenal te maken met de tragische dood van zijn 
vijftienjarige zoon Arthur (in 2015 viel hij van een klif in 
Brighton). Elk nummer bevat wel treffende tekstflarden 
die voor altijd in het hart van de luisteraar beklijven: 
‘The stars are your eyes’, ‘It's a long way to find peace 
of mind’, ‘There's nothing wrong with loving something, 
you can't hold in your hand’, ‘The black butterflies and 
the screaming horses and your bright green eyes, so 
beautiful’, ‘Cause I’m just waiting for you, to return’, ‘Oh 
my darling, precious one’ of ‘We are here and you are 
where you are’. Dit album is een intens eerbetoon en een 
manier van verwerking. Zeer pijnlijk, maar tegelijkertijd o 
zo, prachtig. (Dennis Dekker)

GRAND
CRU
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HET BESTE UIT 20 JAAR

Het beste uit 20 
jaar Top 2000. Zeer 
scherp geprijsde 7 
dubbel cd’s in één 
box, onderverdeeld in 
50s & 60’s, 70’s, 80’s. 
90’s, 00’s en 10’s plus 
een extra 2CD met 
The Long Versions.
Ruim 260 tracks 
inclusief Johnny Cash, 
Bob Dylan, The Who, 
Aretha Franklin, 
David Bowie, Leonard 
Cohen, Van Morrisson, 
John Lennon, Lou 
Reed, Paul McCartney, Billy Joel, Abba, The Clash, The Cure, Joe Jackson, Simple Minds, 
Duran Duran, Tears For Fears, Manic Street Preachers, Jeff Buckley, Boudewijn de Groot, 
Beth Hart, Alicia Keys, Muse, Snow Patrol, Queens Of The Stone Age, John Mayer, Amy 
Winehouse, The Script, Lana Del Rey, P!nk, Michael Kiwanuka, James Bay, First Aid Kit, 
George Ezra, Queen and many, many more….. Release: 29 November

Top 2000 koffietafelboek, 
met de verhalen achter 20 jaar 
Top 2000

2020 Scheurkalender 
met iedere dag een 
weetje of feitje over 
een artiest of plaat 
uit de Top 2000

Top 2000 LP op rood vinyl, met 
o.a. Pearl Jam, R.E.M., Queen, 
Elbow en Coldplay

JOIN US ON  FACEBOOK
UNIVERSAL MUSIC LEGENDS
facebook.com/UniversalMusicLegends
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T P S V O O R D E F E E S T D A G E N

BECK – Hyperspace
LP coloured, CD - Release 22-11

Peaky Blinders
3LP en 2CD met de fraaie 

soundtrack van de succesvolle 
serie Peaky Blinders. Release 13 

december.

THE BEATLES – Abbey Road
3LP, LP, 3CD+Bluray, 2CD, CD

NIRVANA – MTV Unplugged in New York
2LP met vijf bonustracks

THE BEATLES – Singles Collection
23 7 inch singles - Release 22-11
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T P S V O O R D E F E E S T D A G E N

JIMI HENDRIX – Songs For Groovy Children
Band Of Gypsies complete nieuwjaarsconcerten 1969
8LP, 5CD - Release 22-11

CHEMICAL BROTHERS – Surrender Deluxe
4LP, 4CD - Release 22-11

LEONARD COHEN – Thanks For The Dance
Laatste opnames van Leonard Cohen afgerond 

door zoon Adam.
LP, CD - Release 22-11

COLDPLAY – Everyday Life
Release 22-11

LINDEMANN – F+M
Rammstein zanger met soloalbum
2LP, CD, CD Deluxe - Release 22-11
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T P S V O O R D E F E E S T D A G E N

JIMI HENDRIX – Songs For Groovy Children
Band Of Gypsies complete nieuwjaarsconcerten 1969
8LP, 5CD - Release 22-11

PRINCE – 1999 
10LP+DVD, 4LP coloured Deluxe, 2LP colour-

ed, 5CD+DVD, 2CD Deluxe - Release 29-11

FRANK ZAPPA – Hot Rats 50th Anniversary
LP coloured, 6CD - release 20-12

PINK FLOYD – The Later Years 1987-2019
2LP, CD, 5CD+6Bluray+5DVD+2x7inch - 
Release 29-11

MUSE – Origin Of Muse 
4LP+9CD Box = - Release 06-12

THE WHO - The Who
2LP Indie Only, CD Indie Only met 

bonustracks - Release 06-12
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22 NOVEMBER 2019 WWW.THELEGACYOFMUSIC.COM

JIMI HENDRIX - SONGS FOR GROOVY CHILDREN: 
THE FILLMORE EAST CONCERTS

LEGACY OF MUSIC
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JAN AKKERMAN H 
Close Beauty 
(Music Theories/Bertus) 
2LP coloured, CD 
Het is altijd een feest 
om een nieuwe plaat 
van Neerlands beste en 
ongetwijfeld beroemdste 
gitarist in ontvangst te 

mogen nemen. Zeker als je er acht jaar op hebt 
gewacht. Close Beauty bevat twaalf originele 
Akkerman-composities die met zijn typische sound 
en timing zijn opgenomen. Dus smaakvol, met een 
open geluid en niet te druk, op veel momenten 
licht ingehouden terwijl je toch de kracht die 
erachter schuilt hoort. De songs hebben hier en 
daar een klassieke inslag, zoals Retrospection dat 
begint met een stukje vintage Focus om dan in een 
klassiekachtig stuk over te lopen. Andere tracks 
zijn dan weer vintage Akkerman, zoals Tommy’s 
Anniversary waar je Jans vingervlugheid hoort die 
nooit in zielloze krachtpatserij vervalt. Want van 
zielloosheid kun je Akkerman nooit betichten, ook 
Close Beauty bevat weer heel veel moois.  (André 
de Waal)

ALCEST H 
Spiritual Instinct 
(Nuclear Blast/Warner) 
LP, CD 
‘Het is een helende 
plaat, iets wat ik uit 
mijn systeem moest 
krijgen. Donkerder en 
steviger dan ooit’ aldus 

frontman Neige over Alcests rauwste plaat ooit. 
Na een moeilijke periode in zijn leven, zoekt hij 
de connectie met zijn spiritualiteit, zijn essentie, 
nog sterker op. Een plaat over het vechten 
met je innerlijke demonen, jezelf herpakken en 
herontdekken maar bovenal prachtige, emotionele 
muziek. De combinatie van shoegaze met 
blackmetal blijft goud. Les Jardins De Minuit opent 
met een stugge bas ondersteund door een schrille 
gitaar en prachtige koren die plotsklaps overslaan 
in blastbeats en knetterharde metalriffs. Duidelijk 
is meteen dat de basgitaar een prominentere rol 
krijgt dan vroeger. Je hoort duidelijk terug dat 
Neige is opgegroeid als blackmetalmuzikant, 
maar zich productioneel meer laat inspireren door 
bands als Joy Division en The Cure. Na een enkele 
luisterbeurt durf ik met zekerheid te zeggen: 
Spiritual Instinct staat bovenaan mijn jaarlijstje. (Tim 
Jansen)

JUDY BLANK 
Morning After 
10 inch 
Judy Blank nam haar succesvolle album 

Morning Sun op in Nashville en begon toen gelijk 
aan Morning After, een ep met zes nummers. Net 
als op Morning Sun is de invloed van Nashville 
hoorbaar, maar dit album neigt meer naar gitaarrock 
dan de voorganger. Het tekent het talent van de 
zangeres, die met haar optreden op AmericanaFest 
in Nashville afgelopen september aan het uitgroeien 
is tot onze nationale trots. (Jurgen Vreugdenhil)

JAMES BLUNT H 
Once Upon A Mind 
(Warner) 
LP coloured, CD 
Zijn nieuwe plaat draagt 
James Blunt op aan 
goede vriendin en actrice 
Carrie Fisher (die stierf 
in 2016) én aan zijn 

vader Charles, die is gediagnostiseerd met een 
fatale nierziekte. Blunt: ‘The first album was self-
orientated, but this time the thoughts are full of 
people who matter to me.’ De singer-songwriter 
heeft zijn verdriet onder meer een plek gegeven 
in de mooie pianoballad Monsters en het pop/
gospellied Stop The Clock. Gelukkig heeft hij ook 
mooie dingen in zijn leven en blijft hij positief. 
‘Can’t keep looking backwards, cause this could 
be the greatest moment of our lives,’ klinkt het in 
Champions. In het vrolijke The Truth zingt hij over 
de liefde voor zijn vrouw en in The Greatest over 
de hoop en wensen voor zijn zoon. Blunt: ‘I think 
this is the most honest album I have ever made. It's 
a very personal record and I'm proud I can share it.’ 
(Sanne den Toom)

JOE BONAMASSA H 
Live At The Sydney 
Opera House 
(Mascot-Provogue/
Bertus) 
2LP coloured, CD 
Another year, another 
Joe Bonamassa live-cd. 
Dat is het inmiddels 

normale patroon bij onze bluesrockvriend, maar 
ik vermoed dat Live At The Sydney Opera House 
deze keer meer als zoethoudertje bedoeld is 
dan als volwaardige live-release. Dat maak ik 
op uit het feit dat het nu maar om een cd gaat 
(zonder dvd) en dat het concert al uit 2016 stamt 
en dus geen nummers van de laatste studioplaat 
Redemption bevat, de plaat staat in het teken van 

22 NOVEMBER 2019 WWW.THELEGACYOFMUSIC.COM

JIMI HENDRIX - SONGS FOR GROOVY CHILDREN: 
THE FILLMORE EAST CONCERTS

LEGACY OF MUSIC
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de toenmalige release Blues Of Desperation. Een 
zoethoudertje dus voor de nieuwe studiorelease, 
maar zeker geen tussendoortje. Want Joe was in 
2016 lekker in zijn bluesrockmood, dus niks geen 
gedonder met akoestische jammerhouten of een 
overdosis aan gasten, gewoon de beuk erin. Met 
her en der een rustpuntje maar een plaat die opent 
met het intro van Jethro Tulls Locomotive Breath 
om daarna uit te monden in Bonamassa’s eigen 
heavy This Train, dan weet de liefhebber dat het 
wel goed zit. En dat zit het dus ook! (André de 
Waal)

AZIZA BRAHIM 
Sahari   WORLD  
LP, CD 
De hoes wordt gesierd door een jong 
meisje dansend in tutu en op demi-

pointe balletschoenen  met op de achtergrond 
de tenten van een vluchtelingenkamp in een 
verzengende woestijn; een beeld dat optimisme 
uitstraalt, en hoop op een beter leven tegen een 
wrange achtergrond. De muziek die Aziza Brahim 
maakt weerspiegelt ook beide; leed, droefenis en 
hoop. Over de basis van Brahims stem en tabal 
(West-Saharaanse drum) werd percussie, gitaren en  
elektronica toegevoegd. Mestizo Refugee Blues, 
hopend op gerechtigheid en een beter leven. (Paul 
Maas)

COLD WAR KIDS H 
New Age Norms 1 
(Awal/V2) 
LP, CD 
Kanye West bracht vorig 
jaar zomer in korte tijd 
drie kortere albums uit. 
Dit inspireerde frontman 
Nathan Willett om een 

soortgelijk project op te starten met zijn band, 
Cold War Kids.  In plaats van een album uit te 
brengen en weer jaren te toeren, zal er dus een 
trilogie verschijnen waarvan New Age Norms 1, u 
raadt het al, de eerste is. Een album dat geworteld 
is in het heden, want op New Age Norms daagt de 
band zijn fans uit door de moderne moraal aan de 
kaak te stellen. Over de instagram- en de ‘woke’-
cultuur, over minderwaardigheidscomplexen, 
paniekaanvallen en burn-outs. Daarin zitten scherpe 
en kritische opmerkingen verscholen, maar de 
boodschap is altijd constructief en optimistisch. 
En de muziek sluit daar naadloos op aan. De 
drumpartijen zijn aanstekelijk als altijd, en het 
album staat weer vol met catchy gitaarmelodieën 
en goede feelgood poprocksongs. Op naar deel 
twee. (Ronald Baden)

LUISTER
TRIP

DJ SHADOW 
Our Pathetic Age  DANCE  
(Caroline/Universal) 
2LP, CD 
Overrompelen met een plaat. DJ Shadow flikt 
dat met Our Pathetic Age, zijn zesde in 23 
jaar. De Amerikaanse turntablist, producer en 
bespeler van synthesizers, keyboards en sampler 
heeft voor wat hij allemaal aan ons kwijt wil 
aan een schijf niet genoeg want Our Pathetic 
Age is een dubbelaar. Het eerste deel bestaat 
voornamelijk uit instrumentale muziek en op deel 
twee is het woord aan rappers. DJ Shadow, de 
artiestennaam van Josh Davis, laat onder anderen 
Nas, Ghostface Killah, Stro, De La Soul, Lateef en 
Run The Jewels opdraven. Geen van allen maakt 
zich er gemakkelijk van af. Het onbeschaamd 
pretentieuze project laat zich beluisteren als 
een jaaroverzicht. Muziek bij een jaar met 
groeiende spanning tussen bevolkingsgroepen, 
geopolitieke narigheid, klimaatstress, verlies aan 
vertrouwen in overheidsinstanties maar ook met 
mooie en hoopgevende dingen. Zoals muziek. 
Zelf zegt DJ Shadow dat hij als het ware de 
thermometer in onze samenleving heeft gestoken. 
Our Pathetic Age is geen plaat om blij van te 
worden. De beginklanken van opener Nature 
Always Wins lijken op die van een overstuurde 
misthoorn en zetten direct de toon. Een eindje 
verderop brengen Rosie (single) en My Lonely 
Room heerlijke, slepende grooves waarvan je 
tegelijk een beetje verdrietig en high wordt. Our 
Pathetic Age is een hele kluif waar je niet snel op 
uitgeluisterd raakt. (Wim Koevoet) 
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BONNIE ‘PRINCE’ BILLY 
I Made A Place 
(Domino/V2) 
LP coloured, CD 
Als we alles meetellen is dit zo’n beetje het 38e album 
van Bonnie ‘Prince’ Billy, het alter ego van Will Oldham. 
Dat varieert dan van volwaardige albums tot de Mix 
Tapes die eerder dit jaar in een oplage van twintig 
werd uitgebracht. Op al die albums weet hij met 
zijn breekbare stem een unieke sfeer te creëren, en 
tegelijkertijd te bewijzen dat hij meerdere genres tot 
in de puntjes beheerst. Artistiek gezien lijkt dit album 
aan te sluiten op What The Brothers Sang, zijn zeer 
geslaagde ode aan The Everly Brothers uit 2013 met 
Dawn McCarthy, met dien verstande dat het hier gaat 
om origineel materiaal. Opener New Memory Box is 
een heerlijk country swing, voorzien van fiddle en banjo. 
Niet lang daarna komt Billy’s kenmerkende southern 
gothic om de hoek kijken, waarmee het allemaal een 
stuk minder gezellig wordt, maar daarom bepaald niet 
minder mooi. Bijna titelnummer I Have Made A Place 
is zo’n donker verhaal, inclusief een zeer effectieve 
blokfluitclimax (!). Ook in een simpeler arrangement 
als This Is Far From Over blijft de stem van Bonnie 
‘Prince’ Billy tot je komen vanuit een donkere hoek in 
het eenzaamste gedeelte van de Appalachen. In Mama 
Mama keren we terug naar de klassieke country, waar 
moeders nog geëerd worden zoals het hoort en de 
snik in de stem altijd oprecht is. Bonnie ‘Prince’ Billy’s 
unieke geluid, gecombineerd met zijn al even unieke 
talent, blijft ongemeen boeiend en na meer dan 25 
jaar is er van slijtage nog steeds geen sprake. (Jurgen 
Vreugdenhil)



CIGARETTES AFTER SEX 
Cry 
(Partisan/PIAS) 
LP coloured, CD 
In een platenzaak in Rotterdam klonk muziek. Natuurlijk. Het klonk lijzig, bezwerend, dromerig 
en bevatte bovenal prachtige melodieën. Wie was het? Het bleek te gaan om het titelloze 
debuutalbum van Cigarettes After Sex en dat is toch eigenlijk meer de naam voor een punk- of 
metalband. Hoe dan ook: pats boem, ik ging om. Aanschaf was onvermijdelijk. En nu nog draait 
het album overuren en daarom keek ik vol verwachting uit naar de opvolger van deze Amerikaanse 
dreampopband rondom bandleider Greg Gonzalez. Het goede nieuws is: eigenlijk is er op Cry niets 
veranderd, hoewel deze wetenschap zomaar had kunnen omslaan in ‘meer van hetzelfde’. En het is 
ook best spannend hoe de band de komende albums gaat vormgeven, want dan ligt de sleur wel 
degelijk op de loer, zo eerlijk moeten we zijn. Gelukkig is daar op Cry dus totaal nog geen sprake 
van. Negen nummers lang voert Cigarettes After Sex je langs oogstrelende landschappen, waarbij 
je dagelijkse-sleur-gedachtes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Welk moment van de dag je ook 
kiest om het album te draaien, het onthaast, kleurt het moment en tovert een allesomvattende 
glimlach op je gezicht. Met titels als You’re The Only Good Thing In My Life, Don’t Let Me Go en 
Falling In Love gaat Cigarettes After Sex niet op voor de Nobelprijs voor de Literatuur, maar dat is 
meer voor de kniesoren onder ons. Want samen met het debuutalbum compenseert de band het 
ruimschoots met een nieuwe sound in een adembenemende uitvoering. (Hans van der Maas)
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JEFF LYNNE’S ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 
From Out Of Nowhere 
(Columbia/Sony Music) 
LP, LP coloured deluxe, CD, CD deluxe 
De nieuweling van Jeff Lynne opent met het titelnummer dat gelijk duidelijk maakt met wie we 
te maken hebben. Het nummer refereert aan zo ongeveer alles wat Lynne gedaan heeft en zou 
eigenlijk zo op Discovery passen. Soms lijken de nummers een wat meer solo/Traveling Wilburys-
feel te hebben, om juist als je dat denkt een typische ELO-referentie te laten horen. Het geeft 
weer dat dwars door alle bands en projecten Lynne overal uit te halen is. Luister maar eens naar 
Down Came The Rain. From Out Of Nowhere is een afwisselende plaat geworden, waarin tempo’s 
mooi variëren en waar bovenal goed over nagedacht is. Sci-Fi Woman, Losing You en All My Love 
zijn hier mooie voorbeelden van. Als je dan bij het tiende en laatste nummer aangekomen bent, 
heb je een meer dan fijne plaat geluisterd. Overigens is dat laatste nummer Songbird, een typische 
Lynne-ballad en meer dan prachtig. (Hermen Dijkstra)
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MIKAL CRONIN 
Seeker 
LP coloured + 12 inch, CD 
Mikal Cronin is een dolende ziel, 

nog altijd op zoek naar de zin van het leven en 
zichzelf. Voor zijn vierde soloalbum heeft hij 
opnieuw zijn maatjes van Ty Segalls Freedom Band 
gestrikt. Het geluid is op Seeker wat donkerder en 
melancholischer dan op de sterke voorgangers, maar 
wel zonder dat het ook maar ergens zwaarmoedig 
wordt. Minder punky powerpop, muzikaal schuift 
hij op richting Neil Young (Show Me) en The 
Heartbreakers. (Erik Damen)

RACHAEL DADD 
Flux 
LP, CD 
Het is een paar jaar stil geweest rond 
de Britse folkie Rachael Dadd, die 

nu terugkeert met Flux. Veel veranderd is er niet. 
De Britse singer-songwriter laat zich nog altijd 
beïnvloeden door Britse folk uit de jaren zeventig, 
maar verrijkt deze invloeden vervolgens met meer 
eigentijdse accenten en invloeden uit de pop en de 
jazz. Het doet wel wat denken aan de muziek van 
Rozi Plain, die ook is te horen op dit uitstekende 
album. (Erwin Zijleman)

DANDELION 
Laika, Belka, Straika 
LP, CD 
Onverwacht groeibriljantje uit de 
andere kant van Volendam. Zet je 

gedachtes bij deze plaatsnaam en haar artiesten 
maar ‘overboord’; niks Palingsound. Het album is 
een ode aan de Russische ruimtehonden die in de 
jaren ’57 tot ’60 van de vorige eeuw het heelal in 
werden gelanceerd tijdens de space race tegen 
de Amerikanen. De plaat heeft absoluut meerdere 
luisterbeurten nodig om je te realiseren hoe 
gedegen deze vier jonge heren de favoriete muziek 
van hun opa’s en oma’s uit de six- en seventies tot 
een uniek nieuw geluid weten te smeden. (Paul 
Maas)

DE DIJK H 
Nu Of Nou 
(Topnotch/Universal) 
LP, CD 
Op Nu Of Nou 
beschouwt De Dijk het 
leven. De Dijk brengt 
een album voor de die-
hardfans, die na twee jaar 

graag wat nieuws opzetten, voor de mensen die 
hun grote en kleine zorgen samen met De Dijk 

LUISTER
TRIP

FKA TWIGS 
Magdalene 
(Young Turks/Beggars) 
LP coloured, CD 
De langverwachte opvolger van FKA Twigs 
is getekend door het leed wat de zangeres/
danseres de laatste jaren meemaakte. Haar 
relaties met acteurs Robert Pattinson en 
Shia LaBoeuf liepen op de klippen en na een 
periode waarin zij heftige pijn ervaarde, bleken 
er zes tumoren in haar baarmoeder te zitten. 
Maar Tahliah Debrett Barnett, zoals Twigs 
echt heet, zet haar pijn om in kracht. Zonder 
haar kwetsbaarheid daarbij te verstoppen. 
Magdalene kan worden gezien als een 
schitterend eindpunt van een donkere reis, 
zoals zij het zelf verwoord. Magdalene is een 
onwaarschijnlijk mooi album, met spaarzame 
doch krachtige uitbarstingen. Aan de productie 
werkten onder meer Nicolas Jaar, Oneohtrix 
Point Never en Skrillex mee. Een productie vol 
structuren, lichter dan voorganger LP1, maar 
minstens zo edgy. Met het album houdt Twigs 
zichzelf tevens een spiegel voor. Zij vraagt zich 
af hoe is het om een donkere vrouw te zijn en 
wat het betekent om alleen te zijn. Die thema’s 
bezingt zij met een kanon van een stem, die je 
al in het openingsnummer Thousand Eyes bij 
de keel grijpt en niet meer los zal laten. (Jasper 
van Quekelberghe)
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willen overdenken, voor de muziekfan die goed 
ingespeelde muziek wil horen, voor allen die 
van plan zijn een concert van de nieuwe tour te 
willen bijwonen. De sound van De Dijk is overeind 
gebleven en deze keer bewust klein gehouden, 
geen wall of sound en dat past wel bij de teksten. 
De muziekstijl die we als vanouds kennen vind je 
ook op Nu Of Nou, maar wel in een midtempo. De 
teksten zijn de zorgen van de mannen, die voor het 
grootste deel de midlifecrisisleeftijd gepasseerd zijn 
en in alle rust de maatschappelijke en dagelijkse 
problemen overdenken met een zeker vertrouwen 
in de toekomst. Uitschieters op het album zijn Als 
Het Leven Gaat en Laat Het Gaan. Soort Van Elvis 
is een prima rockende track en laat De Dijk als 
vanouds horen. (Wim Velderman)

DEAD SOUTH 
Sugar & Joy 
LP, CD 
De Dead South worden soms 
liefkozend de duistere broertjes van 

Mumford & Sons genoemd. Met mandoline, banjo, 
cello, bas, akoestische gitaren en een paar bebaarde 
heren met een twangy, rauwe stem geen onterechte 
vergelijking. Ze spelen onvervalste bluegrass, 
opgenomen in de legendarische Muscle Shoals 
studio, maar niet op de traditionele manier. De 
heren zijn opgegroeid als rockers en ook die invloed 
en energie hoor je terug. Barstensvol energie 
wisselen ze af tussen snel gespeelde banjoloopjes 
maar laten ook de ruimte voor langzamere, meer 
intieme nummers. (Tim Jansen)

PHILIPPE ELAN H 
Ma France   WORLD  
(Challenge) 
CD 
Het Paard in Den Haag, 
‘een spannend kruispunt 
waar het Residentie Orkest 
nieuwe artiesten, genres 
en publiek ontmoet’, was 

in februari 2019 toneel van een bijzonder concert: 
de legendarische chansonnier Philippe Elan en 
orkest met onvergetelijke liedjes van o.a. Edith Piaf, 
Charles Aznavour, Jacques Brel, Julien Clerc en Jean 
Ferrat. De kleurrijke arrangementen geschreven door 
Marijn van Prooijen en Max Knigge werden prachtig 
uitgevoerd door het expressieve Residentie Orkest. 
De opname van dit concert wordt nu uitgebracht. 
Ma France is een album geworden dat gaat over 
Elans verbondenheid met Frankrijk. Over zijn helden, 
angsten, zijn hoop en natuurlijk over de liefde. Ma 
France is het complete verhaal van de Fransman als 
mens en als zanger. (Red)

FINK H 
Bloom Innocent 
(Ninja Tune/PIAS) 
LP coloured, CD 
Engels een dichterlijke 
taal. Neem nou: ‘Bloom 
Innocent is the gravity-
defying, sky-scraping, 
stars-reaching sound of 

a man on a mission: to excite himself, to escape 
expectations, to thrust clear of all his previous 
achievements. It’s a spacious, capacious, eight-track 
wonder glowing with delicate piano, ear-tingling 
guitar and Fink’s soulful, woody vocal’. Treffend 
verwoord, wat mij betreft. De ingetogen, zacht 
golvende muziek sluit op het album Bloom Innocent 
naadloos aan bij zijn rustige, donkere stem, die 
in de verte een beetje lijkt op een kruising van 
de stemmen van Bono en David Sylvian. De 
instrumentatie op Bloom Innocent ondersteunt de 
uiterst melodische nummers perfect. Fink blijkt 
een zeer moderne singer-songwriter te zijn die zijn 
songs fraai hemels laat klinken. (Fons Delemarre)

FLOWER KINGS H 
Waiting For Miracles   
SYMFO  
(InsideOut/Centrury 
Media) 
4LP, 2CD 
Roine Stolt heeft zich 
in de afgelopen twintig 
jaar geprofileerd als 

een van de meest productieve muzikanten binnen 
de progrock. Als veelzijdige zanger, gitarist en 
componist is zijn naam onder meer verbonden 
aan hoogstaande albums van Transatlantic, The 
Tangent, Agents Of Mercy, The Sea Within en 
samenwerkingsverbanden met progiconen Jon 
Anderson en Steve Hackett. Door deze (neven)
productiviteit kwam het werk van zijn eigen band 
The Flower Kings de laatste jaren helaas wel steeds 
meer in de verdrukking. Het vorig jaar verschenen 
Manifesto Of An Alchemist, opgenomen in 
gemankeerde bezetting en uitgebracht onder de 
veelzeggende noemer Roine Stolt’s The Flower 
King, wekte zelfs even sterk de indruk dat de 
groep uiteengevallen was. Bovendien stelde het 
album compositorisch wat teleur. Met de dubbelaar 
Waiting For Miracles melden Stolt en consorten 
zich weer op volle oorlogssterkte terug aan het 
front en weten de Zweden zich te revancheren met 
een vertrouwde combinatie van avontuur, inspiratie 
en vakmanschap. (Dries Klontje)
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LUISTER
TRIP

HALF MOON RUN 
A Blemish In The Great Light 
(GLNO/V2) 
LP coloured, CD 
Vier jaar na hun tweede album is er nu het 
derde van de Canadese band Half Moon 
Run. Jaren, die ze doorbrachten met toeren, 
componeren en veel spelen. Ze werden er 
alleen maar beter door. Bekend door hun 
prachtige vierstemmige harmonieën en de 
optredens, waar ze veelvuldig van instrument 
wisselen, is het viertal gegroeid. Dit derde 
album is het resultaat van vier muzikanten die 
elkaar goed kennen en weten wat ze aan elkaar 
hebben. De muziek gaat wat naar The Eagles, 
maar ook Poco is niet ver weg. Maar het wordt 
op een heel eigen wijze verklankt. De stemmen 
passen wonderbaarlijk bij elkaar en ook de 
instrumentbeheersing is groot. Een album waar 
naar uitgekeken is door de verwachtingen die 
opgewekt werden door de eerste twee albums. 
Kwalitatief hoogstaand album van talentvolle en 
uitstekende, ambachtelijke band. (Erik Mundt)

FULCO 
Fulco 
LP, CD 
De in Gent woonachtige Fulco 

Ottervanger is al heel wat jaren actief in de 
Belgische muziekscene. Zo speelde hij in jazzband 
De Beren Gieren, krautrockband Stadt en het duo 
BeraadGeslagen en was hij actief in de theater- en 
danswereld. In 2016 was hij stadscomponist van 
Gent en nu is daar zijn eerste album onder zijn eigen 
naam. Het album ligt in het verlengde van artiesten 
als Spinvis, Henny Vrienten en Eefje de Visser en ook 
hij grossiert in kleine en melodieuze liedjes met een 
originele tekst. Fulco speelde al op Down The Rabbit 
Hole en gaat nu voor een doorbraak ook in ons land. 
(Bert Dijkman)

GANG STARR H 
One Of The Best Yet   
HIPHOP  
(News/PIAS) 
LP,CD 
DJ Premier (of Preemo ) 
vormde samen met MC 
en rapper  Guru Gang 
Starr; ontegenzeggelijk 

een invloedrijk, geliefd en respectabel  duo met 
hun iconisch sterke logo van de ketting met de 
ster erin. De terugkeer van Gang Starr is redelijk 
opmerkelijk te noemen, omdat het gezicht én stem 
van het iconische hiphop-duo, Guru, negen jaar 
geleden op tragische wijze overleed. Zestien jaar na 
hun laatste album (The Ownerz) komt DJ Premier 
nu met een ietwat dualistisch album ; enerzijds 
een ode en tribuut in de geest van zijn overleden 
kompaan met gastbijdragen van Q-Tip, Ne-Yo & 
Nitty Scott, J. Cole,Talib Kweli, Royce Da 5’9”, 
M.O.P., Big Shug and Jeru The Damaja.. Maar ook 
staat er een uitermate origineel sterk nummer van 
Guru zelf op het album (Bad Name). One Of The 
Best Yet is in die zin natuurlijk een veelzeggende 
titel voor een gevarieerd album. (Paul Maas)

GEIKE H 
Lost In Time 
(Sony Music) 
2LP, CD 
Geike (Arnaert) kennen 
we in Nederland vooral 
van haar bijdrage aan 
Bløfs Zoutelande, 
maar ze was ook de 

frontvrouw van de eerste (en beste) versie van de 
Belgische band Hooverphonic. Lost In Time is haar 
tweede soloalbum en het is een tijdloos singer-
songwriteralbum geworden. Alle songs werden 
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geschreven door Joost Zweegers, beter bekend 
als Novastar, die ook in productioneel opzicht zijn 
stempel drukt. Lost In Time is voorzien van een 
behoorlijk gepolijst maar ook tijdloos geluid, dat 
herinnert aan de klassieke singer-songwriteralbums 
uit de jaren zeventig. Het is een smaakvol en 
stemmig geluid, dat verrassend goed past bij de 
uitstekende stem van Geike, die helder maar ook 
doorleefd klinkt. Het is met name deze stem die 
maakt dat Lost In Time zich weet te onderscheiden 
van vergelijkbare albums in het genre, al 
moet gezegd worden dat ook de smaakvolle 
instrumentatie op het album steeds meer tot de 
verbeelding spreekt. (Erwin Zijleman)

LUISTER
TRIP

BARRY HAY & JB MEIJERS 
For You Baby 
(Universal) 
LP coloured, CD 

For You Baby, het coveralbum van 
Barry Hay en JB Meijers, bevat 
verrassende versies van zéér 
bekende nummers als Sweet Jane 
en minder bekende songs als 
King’s Call van Phil Lynott. Hay en 
Meijers wilden er mooie, goed 
klinkende versies van maken. Niet 
de pure krachtpatseruitvoeringen 
zoals de Earring die maakte 
voor hun coveralbum Love 
Sweat (1995), maar aanmerkelijk 
subtieler. Opmerkelijk is de 
salsa/latin-achtige feel die een 
paar nummers meekrijgen. De 

nummers hebben dan de sound en feel 
van Rhythms Del Mundo (check die muziek 
uit!). De muziek op For You Baby zou je 
‘elegant’ kunnen noemen. Alleskunner Pablo 
van der Poel (DeWolff) verrijkt het album 
met zijn goed gedoseerde licks en solo’s. 
Opvallend is ook dat alle teksten voor vrijwel 
100% verstaanbaar zijn. Op veel originelen 
willen die nog wel eens weggeknauwd 
woorden of verzuipen in de mix, zoals 
bijvoorbeeld bij Heartbeat City van The Cars. 
(Fons Delemarre)

Wat is jullie Desert Island Disc?
Barry Hay:
Blonde on Blonde – Bob Dylan
‘Omdat ik het fantastisch vond dat hij van 
troubadour overging op elektrisch. Iedereen 
háátte hem daarom, 
maar ik bejubelde hem 
juist, ik begreep hem 
helemaal!’

JB Meijers:
The Stone Roses – The 
Stone Roses
‘Ik had nog nooit van 
ze gehoord toen ik ze 
per ongeluk zag op het 
befaamde Futurama 
Festival in Deinze, België. 
Ik ging erheen om Bad 
Brains en Urban Dance 
Squad te zien maar de laatste act was dus The 
Stone Roses. “Smiths fans uit Manchester” 
stond erachter. Zonder enige info vooraf werd 
ik echt weggeblazen door een afschuwelijk 
goed spelende band met een attitude die 
zeer intrigerend was. Ik heb de plaat gekocht 
de volgende dag en hem helemaal “op” 
gedraaid. Daarna een nieuw exemplaar 
gehaald. En de cd. En de remaster, en en en 
en…’
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Barry Hay en JB Meijers bundelen de muzikale krachten op hun 
gezamenlijke debuutalbum For You Baby.

Inclusief I’m On Fire, If Not For You, Sweet Jane en Blue Bayou (met Danny 
Vera)

Release: 15 november
Verkrijgbaar op CD, LP, download en stream

BARRY HAY & JB MEIJERS
FOR YOU BABY

JOIN US ON  FACEBOOK
UNIVERSAL MUSIC LEGENDS
facebook.com/UniversalMusicLegends 24
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HELGE 
Polar 
(V2) 
LP coloured, CD 
IJsland is een imponerend land. Ga erheen, 
dompel je onder in het land, maar ga buiten het 
hoogseizoen, want dan benemen busladingen 
toeristen je het zicht op adembenemende 
landschappen en vergezichten. Een andere 
mogelijkheid voor een warm IJslands bad is het 
beluisteren van het album Polar van Helge. Helge is 
zanger/componist Helge Slikker, wiens theatertoer 
As het relaas was van de overweldigende indruk 
die IJsland op hem maakte. Nu is er het album 
Polar, inderdaad, in IJsland opgenomen in de 
studio van Sigur Ros. IJslandse muzikanten met tot 
de verbeelding sprekende namen als Gudmundur 
Oskar Gudmundsson (bas) en Örn Eldjárn (gitaar) 
hebben Helge geholpen de juiste feel te vinden. 
Over IJsland zegt Helge: ‘Het werkt voor mij als 
een soort reset. Het geeft me schoonheid, het doet 
me dingen zien die ik in de Nederlandse hectiek 
niet zie, het toont me angsten en wensen… Je kunt 
verdwijnen en verdwalen. In de werkelijkheid en 
de fantasie. Je kinderlijke waarnemingen komen 
terug.’ Hoogdravend? Nee, gelukkig niet. Sfeervol? 
Ja, gelukkig wel. Helge’s muziek is indie-folk 
van nú. De productie is zéér verzorgd en zeer 
goed passend bij IJslandse trip waar Helge je op 
meeneemt. Polar bestaat uit drie Chapters. De 
vier nummers van The Encounter gaan over de 
eerste betovering van het eiland, Chapter 2 (The 
Fight) over de confrontatie met je eigen angsten 
en gedachten en Chapter 3 (The Mirror) verhaalt 
over het verwerven van inzicht. In Helge’s woorden: 
‘Zoals de magische reis eindigt en weer naar het nu 
wordt getrokken.’ Avontuurlijk reisalbum, dat Polar. 
(Fons Delemarre)

Barry Hay en JB Meijers bundelen de muzikale krachten op hun 
gezamenlijke debuutalbum For You Baby.

Inclusief I’m On Fire, If Not For You, Sweet Jane en Blue Bayou (met Danny 
Vera)

Release: 15 november
Verkrijgbaar op CD, LP, download en stream

BARRY HAY & JB MEIJERS
FOR YOU BABY

JOIN US ON  FACEBOOK
UNIVERSAL MUSIC LEGENDS
facebook.com/UniversalMusicLegends 25

M A N I A



Nick Cave & The Bad Seeds nu goedkoop op vinyl:

Skeleton Tree- Push The Sky Away -  From Her To Eternity - 

Kicking Against The Pricks - Tender Prey - The Good Son - 

Henry’s Dream - Let Love In - Boatman’s Call
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GOOD ONES 
Rwanda You Should  Be Loved   
WORLD  
LP, CD 

The Good Ones komen uit Rwanda en werden na 
de genocide in dat land (1994) opgericht door drie 
muzikanten die elk één van de bevolkingsgroepen 
vertegenwoordigden: Hutu, Tutsi en Twa. De 
verschrikkingen liggen inmiddels 25 jaar achter ons, maar 
het trio is gelukkig blijven spelen. Voor deze nieuwe plaat 
kreeg de band hulp van verrassende gasten als Nels Cline 
(Wilco), Corin Tucker (Sleater-Kinney) en Kevin Shields (My 
Bloody Valentine), maar Rwanda, You Should Be Loved is 
zeker geen crossoverplaat. De gasten spelen volledig in 
dienst van de zeer traditioneel Rwandees klinkende The 
Good Ones, die uitblinken in opzwepende samenzang 
en meeslepende ritmes en daarvoor maar heel weinig 
instrumenten nodig hebben. Een hele fraaie en bijzondere 
plaat. (Marco van Ravenhorst)

GUIDED BY VOICES H 
Sweating The Plague 
(Konkurrent) 
LP, CD 
Over Robert Pollard wordt 
wel eens gezegd dat hij 
kwantiteit boven kwaliteit 
verkiest vanwege een zeker 
fatalisme – wanneer je met 

je band pas halverwege je dertiger jaren een beetje 
doorbreekt heb je nog een boel in te halen. Sweating 
The Plague klinkt juist behoorlijk doordacht en allerminst 
in allerijl. Een dozijn songs in een flink half uur, dat is 
nogal een contrast met de popparels van anderhalve 
minuut waar de Amerikaanse lo-fi-iconen vooral om 
bekend staan - liedjes waarin vaak enkel refreinen lijken 
voor te komen. Op hun jongste worp voeren prog en 
klassieke rock de boventoon, en eindigen ze met een 
flitsende gitaarsolo. Epische nummers als Mother’s Milk 
Elementary, The Very Second en afsluiter Sons Of The 
Beard vallen op, maar Sweating The Plague laat zich toch 
het best als geheel beluisteren. Knap album van een 
band naar wiens nieuwe werk het nog altijd blijft uitkijken. 
(Max Majorana)

STEVE HACKETT 
Genesis Revisited Band & Orchestra: 
Live  
2CD+Bluray 
Steve Hackett blikt de laatste jaren geregeld 

terug op de jaren (1971-1977) toen hij de leadgitarist van 
Genesis was. Met eigen interpretaties van het oudere 
Genesis-werk trekt de gitaarvirtuoos volle zalen. Opnieuw 
duikt Hackett terug in de tijd: dit keer samen met  een 
42-koppig orkest. De progrock leent zich met zijn klassieke 
elementen uitstekend voor die aanpak. De strijkers en 

LUISTER
TRIP

JOE HENRY 
The Gospel According To Water 
(Ear Music/V2) 
2LP, CD 
Joe Henry timmert de afgelopen decennia 
stevig aan de weg als producer, maar ook als 
singer-songwriter heeft hij zijn sporen meer dan 
verdiend. Zijn albums krijgen de laatste jaren 
wat minder aandacht, maar ook The Gospel 
According To Water is weer een uitstekend 
album. Ook voor zijn nieuwe album heeft Joe 
Henry zich omringd met een aantal uitstekende 
muzikanten die het album hebben voorzien 
van een warm en smaakvol geluid, waarin met 
name het prachtige snarenwerk en de bijdragen 
van blazers opvallen. Het past prachtig bij 
stemmige vocalen van Joe Henry, die met zijn 
songs afwisselend aan Randy Newman en Tom 
Waits doet denken, maar ook een duidelijk 
eigen signatuur heeft. The Gospel According 
To Water is een melancholisch klinkend album, 
dat volgt op het vaststellen van kanker bij Joe 
Henry. Het voorziet de bijzonder knap in elkaar 
stekende songs van nog wat extra lading. The 
Gospel According To Water is mede hierdoor 
een waardevolle aanvulling op zijn imposante 
oeuvre. (Erwin Zijleman)
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blazers verrijken de Genesis-sound, zonder door te slaan naar 
overdreven bombast. (Rob Hendriks)

CHARLOTTE HAESEN/
CAFE DES CHANSONS 
H 
Perles De Pluie   WORLD  
(Challenge) 
CD 
Charlotte Haesens roots liggen 
ergens tussen Frankrijk, België, 
Nederland en Burundi, maar 

muzikaal gezien ligt haar hart bij het Franse chanson. Die 
zong ze ook in Amsterdam, toen ze daar opgemerkt werd 
door altvioliste Odile Torenbeek. Samen namen ze het wijze 
besluit om de combinatie te zoeken tussen een strijkkwartet, 
in dit geval het Tobalita strijkkwartet, en het chanson, 
waarmee Cafe Des Chansons geboren was. Perles De Pluie 
is het derde album waarop materiaal van Edith Piaf, Georges 
Brassens en Jacques Brel in het strijkersjasje wordt gestoken. 
Hoogtepunt is de interpretatie van Gottingen, het door de 
ziel snijdende verslag uit een concentratiekamp, origineel 
bekend van de excentrieke Barbara. Het chanson mag zich 
in een behoorlijke populariteit wanen, en deze interpretatie 
van Cafe Des Chansons geeft een mooie, emotionele lading 
mee aan het genre. (Jurgen Vreugdenhil)

RUBEN HOEKE BAND H 
All Saints  JAZZ  
(Butler/Bertus) 
LP, CD 
Na het spetterende 
jubileumalbum 25 Live gunde 
Hoeke zichzelf nauwelijks 
rust, maar begon meteen 
weer te schrijven voor een 

nieuwe studioplaat, waarop de stevig rockende lijn van 
Sonic Revolver wordt voortgezet. De gitarist laat zich 
wederom begeleiden door broer Eric op drums, Mike 
Kamp op bas en zanger Lucas Pruim. Het samenspel 
van deze heren klinkt zo mogelijk nog hechter dan 
voorheen en in combinatie met de sterke nummers is 
All Saints weer een dijk van een plaat geworden. (Jos 
van den Berg)

KEITH JARRETT H 
Munich 2016  JAZZ  
(ECM) 
2LP, 2CD 
Na La Fenice opnieuw een 
soloalbum van Jarrett, 
ditmaal live opgenomen in 
München. Zijn spel is alweer 
jaren op topniveau, na een 

periode rond de eeuwwisseling waarin de pianist 
leed aan CVS (chronische vermoeidheidssyndroom) 

LUISTER
TRIP

IGUANA DEATH CULT 
Nude Casino 
(Innovative Leisure/Bertus) 
LP, CD 
Voor hun tweede album, twee jaar na het 
debuut, besloten de vijf leden van het 
Rotterdamse Iguana Death Cult meer te 
experimenteren. In het al ontvlambare mengsel 
van garage en surf van het debuut werd nu ook 
funk, punk en disco gegooid. Het zorgt voor 
een compleet album dat de luisteraar bij de 
keel grijpt en in een hoog tempo ook niet meer 
loslaat. Er werd een toetsenist toegevoegd 
en hoewel die niet heel erg aanwezig is, het 
zwaartepunt ligt nog steeds bij de gitaren, 
zorgt het wel voor een verrijking van het totale 
groepsgeluid. De zang is aangenaam, rauw en 
ongepolijst, maar duidelijk te volgen. In een 
levendige productie zorgt de band dat ook fans 
van King Gizzard & The Lizard Wizard, Gang 
Of Four en Modern Lovers zich aangesproken 
zullen voelen. Er zijn al positieve reacties van 
tijdschriften als Clash en Noisey en door de 
energieke optredens wint de band in hoog 
tempo fans. Heel fijn album. (Erik Mundt)
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Het lijkt met Kensington 
dezelfde kant op te gaan als 
indertijd met Kane; je houdt 
onvoorwaardelijk van ze of je 
hebt er een bloedhekel aan. 
Beide bands zijn dan ook 
niet vies van het grote gebaar en schuwen 
niet hun kop boven het maaiveld te steken 
met ambitieuze projecten. Kensington ging 
voor het nieuwe album Time terug naar de 
bossen van Canada. De afgelopen jaren waren 

 
Tien jaar geleden besloot 
Krezip met een show op 
Pinkpop (invallend voor 
Depêche Mode) en twee 
uitverkochte avonden in 
de Heineken Music Hall 
een einde te makken 
aan de band. Jacqueline 
Govaert ging solo, andere 
leden kwamen terecht in 
de band van Van Velzen, 
The Sheer, Guild Of Stags 
en Aqua De Annique. Tot 
begin dit jaar het nieuws 
kwam dat de band weer 
even bij elkaar is voor een paar shows in de 
Ziggo Dome en natuurlijk weer op Pinkpop. De 
hernieuwde samenwerking bleek een succes 
voor alle bandleden en bracht inspiratie voor 
nieuw materiaal. Groot was dan ook de verbazing 
toen de band tijdens de Ziggo Dome shows 
eind oktober aankondigde een nieuw album 

KENSINGTON 
Time
(UNIVERSAL) 
LP coloured, CD

KREZIP 
Sweet High
(PIAS) 
LP, CD

voor de band een achtbaan en 
het werd tijd te reflecteren. 
De natuur van Canada werkte 
bijzonder productief, want 
het inspireerde de band tot 
het maken van een homogeen 
album waarin vooral de songs 
centraal staan. Producer Garth 
Richardson (Rage Against 
The Machine, Biffy Clyro), 
mixgrootheid Andy Wallace 
(o.a. Nevermind van Nirvana) en 
mastering engineer Bob Ludwig 
(Queen, Radiohead, Daft 

Punk) werden aangezocht om het proces in 
goede banen te leiden. Samen met de band 
zorgen ze voor een internationaal geluid dat 
ongetwijfeld de nodige hits zal opbrengen. 
(Bert Dijkman)

te hebben gemaakt. Sterker, 
die lag de volgende dag al in de 
winkels! Mooie stunt en goed voor 
maximale aandacht. Sweet High is 
een logisch vervolg op de bekende 

sound met dien verstande dat ze ook muzikaal 
tien jaar verder en dus enorm gegroeid zijn. De 
frisse sound is gebleven en vocaal is met name 
Jacqueline er fors op vooruit gegaan. Sweet High 
is een gevarieerde plaat geworden waarin ruimte 
is voor pakkende pop, een dosis rock en meer 
akoestisch getint werk. (Bert Dijkman)
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MICHAEL KIWANUKA 
Kiwanuka 
(Polydor/Universal) 
2LP coloured, CD, CD Deluxe 
Hoewel Kiwanuka pas zijn derde album is sinds zijn debuut Home 
Again uit 2012, is een nieuw album van de Britse zanger en gitarist al 
een kleine sensatie. Dat komt natuurlijk vooral door de kwaliteit van 
die eerste twee waarmee hij zich op de kaart zette als een soulvolle, 
melancholische zanger, een ijzersterk gitarist, en in staat om songs 
te schrijven die in staat zijn om de spanning goed vast te houden. 
Hoewel de single Money (met Tom Misch), overigens niet op dit 
album aanwezig, eerder dit jaar niet per se heel veel goeds beloofde, 
kunnen we met een gerust hart zeggen dat Michael Kiwanuka de hoge 

standaard van zijn vorige albums niet alleen vasthoudt, maar zelfs overtreft. Uptempo opener You Ain’t The 
Problem en het daaropvolgende Rolling laten een mix van Blaxploitation funk en Afrikaanse ritmes horen. 
Met I’ve Been Dazed wordt enigszins teruggegrepen op de lang uitgesponnen, Pink Floyd-achtige sound 
van Love And Hate, de vorige plaat. In tegenstelling tot op dat album blijven de meeste nummers nu wat 
compacter, uitgezonderd Hard To Say Goodbye, hoewel die qua sound weer veel meer naar het begin van 
de jaren zeventig neigt, inclusief een ongetwijfeld door Ennio Morricone beïnvloed koor. Rode draad is de 
prachtige stem van Kiwanuka, in de basis gewoon één van de beste soulzangers van dit moment, en de 
prachtige productie van Danger Mouse. Michael Kiwanuka neemt de tijd om zijn albums af te leveren, maar 
dan krijgen we ook daadwerkelijk steeds iets prachtigs voorgeschoteld. 
 (Jurgen Vreugdenhil)
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en hij niet in staat was om te spelen. Zijn 
improvisatietalent wordt op deze dubbelaar 
breed uitgemeten over twaalf buitengewone 
composities en drie toegiften. Meestal bestaan 
Keiths sets uit enkele lange improvisatiestukken, 
ditmaal is er echter sprake van een spontane 
suite in twaalf delen, waarin alle kanten van zijn 
talent aan bod komen: vrije improvisaties in de 
delen 1, 7 en 11, ontroerende gospel in deel 3, 
blues in deel 4 en swingende boogiewoogie in 
deel 9. De delen 5 en 7 zijn prachtige lyrische 
stukken zoals alleen Keith die kan spelen. Jarrett 
blijft verbazen door zijn schier onuitputtelijke 
diversiteit en inventiviteit en Munich 2016 kan 
zich dan ook met zijn beste werk meten. (Jos van 
den Berg)

LEX JASPER TRIO H 
Notes From The 
Netherlands  JAZZ  
(Challenge) 
CD 
Pianist Lex Jasper is 
een sleutelfiguur in de 
Nederlandse jazz en 
lichte muziek. Zo was 
hij de huispianist bij 

TROS Sesjun, maar ook de muzikale begeleider van 
cabaretier Paul van Vliet. Als gevolg van twee auto-
ongelukken was Lex begin deze eeuw voor een 
periode van maar liefst vijftien jaar uitgeschakeld. 
Drie jaar geleden maakte hij zijn comeback en nu 
ligt er weer een gloednieuwe cd voor ons, waarop 
hij in een triobezetting speelt met bassist Frans van 
Geest en gitarist Vincent Koning. Die combinatie 
van instrumenten past erg goed bij elkaar en dit 
zijn stuk voor stuk geweldige muzikanten. Bekende 
stukken uit het American Songbook worden in 
een compleet nieuw jasje gestoken, afgewisseld 
met enkele eigen stukken van de pianist. Die 
composities van Jasper passen echter zo goed bij 
de andere selecties dat je denkt dat het misschien 
standards zijn die je nog niet kende. (Jos van den 
Berg)

RALPH DE JONGH 
Road Tripping 
4CD 
Ga er maar eens goed voor zitten, 

want multitalent  Ralph heeft 4 x 80 minuten pure 
blues en roots opgenomen met zijn band. Back to 
the roots, op één dag ingespeeld: enkele tientallen 
nummers maar liefst in studio Kisjes te Dalfsen. Alles 
live in één take opgenomen en ter plekke gemixt 
en gemasterd. Telkens evolueert de muziek van 
deze heren opnieuw naar een andere dimensie en 

ervaar je hoe ze volledig in trance opgaan in hun 
samenspel. Hoe het mogelijk is zoveel songs te 
schrijven weet ik niet, wel is duidelijk dat je hier te 
maken hebt met echte liefhebbers van het genre. 
(Wim Velderman)

JUNGLE 
Back To Mine 
2LP, 2CD 
Krafty Kuts maakte in 2008 voorlopig 
(zo blijkt nu) de laatste Back To Mine, 

een serie hippe maar ook tijdloze mix albums van 
de DMC (Disco Mix Club) voor bij thuiskomst van 
vermaarde dj's. Na ruim tien jaar verscheen begin 
2019 ineens een nieuwe en wel van Nightmares On 
Wax ter viering van het twintig jarig bestaan van 
de serie. En - yess! - ze gaan door met Jungle, het 
zevenkoppig live collectief uit Londen dat in 2014 
vrijwel niemand onberoerd liet wegens verregaande 
alomtegenwoordigheid. In 2018 verscheen de 
moeilijke tweede die nog overvloediger genre-
hoppend bleek. Kijk, dáár houden ze nu van bij 
DMC, vandaar. De moderne jazz van Sly5thAve, 
Kamaal Williams, Mansur Brown, BadBadNotGood 
met Kaytranada bevalt prima maar er is nog veel 
meer: (deep) house, de experimentelere pop, 
symfonische soul en Afro-funk. En kijk, daar houden 
wij nu ook net van! (Albert Jonker)

KEB' MO' H 
Moonlight, Mistletoe 
& You  ROOTS  
(Concord/Universal) 
CD 
Nog geen half jaar 
geleden bracht 
bluesgitarist Keb’Mo 
Oklahoma uit, waarmee 
hij de problemen van 

vandaag kritisch te lijf ging. Ruim op tijd voor de 
feestdagen is er nu een onvervalst kerstalbum, niet 
zozeer luchtiger, alswel wat sfeervoller van toon. 
De traditie van kerstliedjes is in de USA een stuk 
dieper ingeburgerd dan hier, wat meteen in de 
opener, een cover van Charles Browns Please Come 
Home For Christmas, geïllustreerd wordt. Af en 
toe lekker suikerzoet, schakelt Keb’mo geregeld 
over naar een iets humoristischer kijk op de 
mooiste tijd van het jaar, zoals in het licht cynische 
Christmas Is Annoying, waar iedereen zich zeker 
in zal herkennen, zo rond eind van de middag, 
tweede kerstdag. Hier fronsen we nog wel eens 
de wenkbrauwen bij een kerstalbum, maar dat in 
de VS artiesten van alle rangen en standen zich er 
aan wagen, is eigenlijk een prima traditie. (Jurgen 
Vreugdenhil)
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RECOMMENDS

The breathtaking new album 
from Angel Olsen - “Grandiose 
& Gorgeous” (The Guardian) - 
swelling strings, bellowing 
synths and that singular 
vibrato.  

ANGEL OLSEN
ALL MIRRORS 
JAGJAGUWAR

TEMPERS
PRIVATE LIFE
DAIS RECORDS
The new album from NYC 
electronic duo Tempers.
Ten songs of cinematic 
indie / synthpop that form a 
heartbreaking soundtrack of 
despair, love, loneliness and 
hope

Chris Stewart recorded Bigger 
Than Life following a 
cross-country move from 
NYC to LA. Its syncopated 
drums and staccato arpeggia-
tion are an ode to his new 
condition and a shimmering 
synth-pop response to its 
cacophony.

BLACK MARBLE
BIGGER THAN LIFE
SACRED BONES RECORDS

An ongoing project since 
2012, yeule is the manifested 
reflection of Nat Ćmiel. 
Serotonin II is her ethereal 
and dynamic electronic debut 
album, experimental with pop 
sensibilities, and reflective of 
her nomadic upbringing.

YEULE
SEROTONIN II
BAYONET RECORDS

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 

Following critically-acclaimed 
albums ‘Peripheral Vision' 
and ‘Good Nature’, 
‘Altogether' represents the 
dream pop group’s most 
collaborative and connected 
work to date.

TURNOVER
ALTOGETHER
RUN FOR COVER RECORDS

LINDSTRØM 
ON A CLEAR DAY I CAN SEE 
YOU FOREVER…
SMALLTOWN SUPERSOUND
"a meditative record that 
flutters elegantly and throbs 
with delicious menace" 
4/5 Mojo
"majestic and regal” 
Album of the Week, 
Stereogum



KELE H 
2042 
(Kolarecords/V2) 
LP, CD 
Bloc Party lijkt de 
urgentie op de laatste 
platen kwijtgeraakt te 
zijn, maar frontman 
Kele heeft die op 
zijn vierde soloplaat 

teruggevonden. Zijn vorige album Fatherland was 
een persoonlijke folkplaat waarop hij teruggreep 
naar zijn Nigeriaanse roots. Ook op 2042 zijn 
Afrikaanse invloeden te horen, maar dan in een 
politieke context. Kele spuwt zijn gal over zaken 
als het immigratiebeleid in Engeland en stelt voor 
om het land te laten verbranden om weer met een 
schone lei te kunnen beginnen. Deze boosheid 
heeft het beste in Kele naar boven gehaald: 2042 
staat vol met sterke, dynamische composities, 
pakkend maar ook avontuurlijk. De ritmes 
klinken nu eens dansbaar, dan weer dwingend, 
en Kele brengt zijn teksten vol overtuiging. Het 
geluidspalet is gevarieerd: van vervormde gitaren 
tot bossanova. Waar Kele’s focus voorheen lag op 
rock, folk of elektronica, weet hij zijn invloeden op 
2042 fraai samen te brengen tot een eigen geluid. 
(Arnout de Vries)

LADY ANTEBELLUM 
Ocean  ROOTS  
2LP, CD
Dave Haywood, Charles Kelley, en 

Hillary Scott zien in de titel van hun laatste album 
Ocean een metafoor voor het leven. Hillary zegt 
hierover “Soms houd je je hoofd net boven water, 
en soms heb je de wind in de zeilen”. Vorig album 
Heartbreak werd geen knaller maar Lady A zou 
met dit nieuwe album wel eens hoge ogen kunnen 
gooien. Voor de liefhebber: De productie is van 
Dan Huff. Leuk: The Thing That Wrecks You is 
een samenwerking met de band Little Big Town. 
(Alexander Gout)

SARAH LEE LANGFORD 
Two Hearted Rounder  ROOTS  
LP, CD 
Two Hearted Rounder is het debuut 

van de uit Birmingham, Alabama, afkomstige 
singer-songwriter Sarah Lee Langford. Het is een 
overtuigend debuut dat vol staat met kosmische 
countrymuziek, waarin uiteraard een hoofdrol is 
weggelegd voor de pedal steel. De zweverige 
klanken passen prachtig bij de heldere en krachtige 
stem van Langford, die het in zich heeft om uit te 
groeien tot een van de smaakmakers binnen de 
Amerikaanse rootsmuziek van het moment. (Erwin 
Zijleman)

SHAWN LEE 
Rides Again   ROOTS  
LP, CD 
Tussen legio bedrijvigheden door vond 

Silver Fox (zie voorkant) tijd zijn tweede soloplaat 
af te ronden waarvoor het eerste nummer Wichita 
al af was sinds 2007, twee jaar na Harmonium, zijn 
officiële debuut dat alleen op de Japanse markt 
werd losgelaten, de bofkonten, want:  Shawn Lee 
begrijpt muziek gewoon. Geboren Amerikaan 
(Kansas) maar residerend in Londen ként Lee als 
multi-instrumentalist, componist, producer en 
allround muziekliefhebber zijn thuisstudio vol vintage 
gitaren om zo perfecte (Californische) soulpop te 
produceren die niet van authentieke yachtrock is 
te onderscheiden. Zonder Andy “Young Gun” Platt 
verschuift  Zilveren Vos Shawn Lee op Rides Again  - 
feitelijk zijn tweede soloplaat naast legio projecten 
- het accent van zwoele soulpop meer richting 
ontspannen americana (geboorteplaats Kansas, 
residentie Londen) van Tony Joe White, Glenn 
Campbell en JJ Cale, allemaal overleden tijdens het 
rijpingsproces van Rides Again. Een wonderschoon 
eerbetoon aan verleden, heden en toekomst. (Albert 
Jonker)   

JERRY LEGER 
Time Out For Tomorrow  ROOTS  
LP, CD 
De Canadees Jerry Leger heeft sinds 

2006 al een hele serie albums uitgebracht, maar 
pas vorig jaar was hij voor het eerst in Nederland 
te bewonderen, tijdens het Take Root festival. Het 
is hoog tijd dat we deze man beter gaan leren 
kennen, want zijn nieuwe plaat is van hoog niveau. 
Leger werkte opnieuw samen met producer Michael 
Timmins (van de Cowboy Junkies) die de fraaie, 
melodieuze en verhalende americanaliedjes van de 
juiste hoeveelheid gruis voorziet. Een aanrader voor 
liefhebbers van bijvoorbeeld Rodney Crowell, Ryan 
Adams en Joe Ely. (Marco van Ravenhorst)
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LEPROUS H 
Pitfall  
(InsideOut/Century 
Media) 
3LP, CD 
Met Pitfalls keert 
het Noorse Leprous 
zichzelf muzikaal 
binnenstebuiten en 
betreedt het onbekend 

en fris muzikaal terrein. Waar de band in het 
(recente) verleden nog furore maakte met intense, 
vooruitstrevende progmetal, werd na het sterke 
The Congregation uit 2015 de muzikale richting 
op Malina uit 2017 een stuk melodieuzer en 
songgerichter, zeg maar gerust: poppier. Op 
Pitfalls is die richting krachtig doorgetrokken. 
Het is een zeer persoonlijke plaat waarop zanger/
toetsenist Einar Solberg afrekent met een periode 
van ongeveer anderhalf jaar waarin hij vocht tegen 
angstaanvallen en depressie. Leprous injecteert 
zijn gangbare muzikale diepgang nadrukkelijk met 
toetsen, cello, strijkers en prachtige arrangementen 
waarin de hoge, androgyne noten van Solberg 

zowel angst aanjagen als kippenvel opleveren. Pas 
op het voorlaatste nummer Foreigner neemt een 
straffe gitaar het voortouw voordat op afsluiter 
The Sky Is Red eindelijk alle registers worden 
opengetrokken. Het verschil is dan al gemaakt. 
(Menno Valk)

CHARLES LLOYD 
QUARTET H 
Montreux Jazz 
Festival 1967  JAZZ  
(TCB) 
CD 
In de jaren zestig en 
zeventig was saxofonist 
Charles Lloyd een van 

de sleutelfiguren in de ontwikkeling van fusion 
en wereldmuziek, mede geholpen door zijn grote 
improvisatietalent en zijn warme, toegankelijke 
manier van spelen op tenorsax en fluit. In 1965 
formeerde hij een zeer bijzonder kwartet met Keith 
Jarrett op piano. Een uiterst creatieve, intuïtieve 
en avontuurlijke groep, die met een baanbrekend 
optreden tijdens het Monterey Jazz Festival in 
1966 ook bij het grote publiek doorbrak. Een jaar 
later, tijdens het allereerste Montreux Jazz Festival, 
was hun optreden een van de hoogtepunten. 
Dat optreden is nu op een dubbel-cd in de reeks 
Swiss Radio Days uitgebracht. Na meer dan vijf 
decennia straalt deze muziek nog steeds vrijheid 
en frisheid uit en hoor je hier de richting die jazz in 
de daaropvolgende jaren zou inslaan, met voorop 
Miles Davis, die goed naar Charles had geluisterd 
en uiteindelijk ook Keith Jarrett bij hem wegkaapte. 
(Jos van den Berg)

MAGORIA H 
JtR1888   HEAVY  
(Butler/Bertus) 
2CD 
Een combinatie van 
stevige progressieve 
rock, folk en theatraal 
bombast met een 
flinke dosis gitaarsolo's 

en vette synthesizers vertelt ons het verhaal van 
seriemoordenaar Jack The Ripper. Met een vaste 
band en negen vocalisten, bestaand uit onder 
andere (ex-)leden van Knight Area, Ayreon, 
Q65 en Finch, worden de karakters in het stuk 
gespeeld. Bomvol afwisseling worden de riffs 
verruild voor gure piano ballades en spookachtige 
geluidseffecten om een passend muzikaal landschap 
voor het verhaal neer te zetten. (Tim Jansen)

EEN MONUMENTALE
DRIEDUBBELELPEE

De Bezige Bij

De poëzieplaat van De Bezige Bĳ : 
ruim twee uur aan opnames van meer dan 

60 dichters, inclusief tekstboek.



MAYHEM H 
Daemon   HEAVY  
(Century Media) 
LP, CD, CD deluxe 
De reputatie van 
Mayhem zal altijd 
onlosmakelijk 
verbonden zijn met hun 
beruchte beginperiode. 
Een periode die 

letterlijk getekend werd door dood en verderf. De 
veelbesproken moord op de gezichtsbepalende 
oprichter Euronymous door collega-muzikant 
Burzum in 1993 en het daarna pas afgeronde 
sleutelalbum De Mysteriis Dom Sathanasuit uit 
1994 konden echter allerminst doen vermoeden 
dat de groep 25 jaar later nog steeds een actuele 
factor binnen het blackmetalgenre zou zijn. Met 
ruime tussenpozen en in continue van bezetting 
wisselende formatie heeft de groep met albums 
als Grand Decleration of War en Ordo Ad Chao 
de duistere toorts overtuigend brandend weten 
te houden. Daemon is het zevende reguliere 

studioalbum sinds het uit 1986 stammende 
debuut Pure Fucking Armageddon. Stilistisch 
grijpt het album terug op de roemruchte jaren 
van weleer, niet in de laatste plaats dankzij 
de karakteristieke vocalen van zanger Attila 
Csihar. Daemon weet op relevante wijze het 
karakteristieke groepsgeluid naar het heden te 
transporteren. (Dries Klontje)

MESHIAAK 
Mask Of All Misery   HEAVY  
LP coloured, CD 
Meshiaak is een relatief onbekende 
Australische metalband die in 2016 

positief verraste met debuut  Alliance Of Thieves. De 
plaat stond vol met pure, schurende thrashmetal, die 
smaakvol werd overgoten met heerlijke zanglijnen, 
beresterke refreinen en ambachtelijk en origineel 
gitaarwerk. Opvolger Mask Of All Misery klinkt als 
een logisch vervolg met een diep en lekker old 
school gitaargeluid, alleen is de vooruitgeschoven 
semiballad Bury The Bodies niet representatief voor 
de ware klasse van de plaat. (Menno Valk)

 
 
Bijna elf maanden 
zijn verstreken sinds 
de release van Van 
Morrisons vorige plaat, 
het uitstekende The 
Prophet Speaks. Dat lijkt 
niet veel, maar is toch veel meer tijd dan er zat 
tussen de releases van zijn laatste trits albums, 
liefst vier in twee jaar tijd. Waren die voor een 
groot deel gevuld met werk van anderen, voor 
Three Chords & The Truth schreef The Man alle 
nummers weer zelf. Veertien zijn het er, met 
een gezamenlijke speelduur van een dik uur. 
Van fungeerde ook als producer en lijkt net als 
op zijn voorgaande platen enorm veel plezier in 

VAN 
MORRISON 
Three Chords & 
the Truth
(CAROLINE) 
2LP, ColouredCD

het musiceren te hebben. De 
inmiddels 74 jaar oude Van klinkt 
zowel relaxed als geïnspireerd. 
Hij produceerde de plaat zelf en 
werkte verder vooral samen met 
oude rotten die hem al eerder 
begeleidden, zoals gitarist Jay 
Berliner, die ook meespeelde 
op de klassieker Astral Weeks. 
Een toevallige ontmoeting 
met Bill Medley leidde tot een 
fraai duet met de voormalige 
Righteous Brother, Fame Will 

Eat The Soul. Het is slechts een van de vele 
hoogtepunten van Three Chords & The Truth, dat 
geen zwakke momenten kent. Een evergreen als 
Have I Told You Lately lijkt te ontbreken, maar in 
muzikaal opzicht doet deze plaat wel wat denken 
aan de fraaie serie albums die Van Morrison in 
de tweede helft van de jaren tachtig maakte. 
Wederom een hele fijne plaat dus. (Marco van 
Ravenhorst)



MILKY CHANCE H 
Mind The Moon 
(Universal) 
2LP, CD 
Clemens Rehbein en 
Philip Dausch schreven 
in 2013 een liedje in 
de slaapkamer van die 
eerste. Het nummer 
kreeg Stolen Dance als 

titel. Een jaar later te betitelen als wereldhit. Een 
half miljard streams op Spotify. Ongekend. Ineens 
ging het pijlsnel. Het duo, bekend als Milky Chance, 
stond onder meer op Eurosonic, op een volgepakt 
poppodium. Iedereen wilde de sensatie van dat 
moment aan het werk zien. Een kleine zes jaar later 
teren de Duitsers op twee albums: Sadnecessary 
(2013) en Blossom (2017), waar met Mind The 
Moon nu een derde langspeler aan toegevoegd 
wordt. De plaat trapt af met Fado. Qua sound het 
kleine broertje van Stolen Dance, maar met een 
donkere twist. Op Oh Mama gaat het tempo erna 
een tandje omlaag, maar het geluid blijft bekoren. 
Vervolgens ontmoet reggae folkpop op het lome 
The Game. En op dezelfde dansbare, frisse manier 
eindigt het album uiteindelijk met het aanstekelijke 
Window. Een knappe derde! (Jelle Teitsma)

NILE H 
Vile Nilotic Riites 
(Nuclear Blast/Warner) 
2LP, CD 
Na een periode 
van onvrede, 
bezettingswisselingen 
en andere misère 
is Nile uit het dal 
geklommen om zichzelf 

op nieuwe hoogte te plaatsen. De sound, de riffs, 
de songstructuren… dit negende album laat een 
herboren band horen. Zonder af te wijken van het 
kenmerkende exotische deathmetalrecept. En 
dus galmen de verdoemende bellen, zijn oosterse 
sfeerelementen weer op z’n plek en rekt bandbaas 
Karl Sanders zijn rappe rifs weer flink op, op de 
hielen gevolgd door meesterdrummer George 
Kollias. Luister bijvoorbeeld Oxford Handbook 
Of Savage Genocidal Warfare, Snake Pit Mating 
Frenzy en het titelnummer er maar op na. Het is 
een release die vier jaar op zich liet wachten, maar 
dat hebben we toch liever dan iedere twee jaar 
een middelmatige, verplichte plaat om maar aan 
het toeren te blijven. Je zou ze bijna een nieuwe 
periode van ellende wensen voor een volgende 
knalplaat. (Niels Achtereekte)

O.S.T. - PJ HARVEY 
All About Eve 
LP, CD 
Voor de Londense theaterversie van 

de iconische film All About Eve vroeg Ivo van Hove 
(huisregisseur van ITA, voorheen Toneelgroep 
Amsterdam) PJ Harvey een soundscape te schrijven. 
Muziek die dus nadrukkelijk bedoeld is om 
gedurende een toneelvoorstelling te horen, maar 
los daarvan bevat deze theatersoundtrack te weinig 
memorabele klanken om echt te boeien. De twee 
vocale nummers worden gezongen door actrices 
Gillian Andersen en Lily James, waarbij de laatste 
een beduidend betere zangeres is. (Henri Drost)

O.S.T. - THOM YORKE 
& FLEA H 
Motherless Brooklyn 
(Watertower/Bertus) 
LP, CD 
Alleskunner Thom Yorke 
spant samen met Michael 
Peter Balzary (Wisten jullie 
dat Mike B the Flea ook 
trompet speelt?) en neemt 

Daily Battles op. Uiteindelijk staan op de soundtrack 2 
versies van dit nummer; de 2e versie is van het Wynton 
Marsalis kwintet. Alleen al deze 2 tracks maken het 
album de moeite waard om te luisteren! Maar ook de 
resterende tracks zijn niet van de minste. Jazz classics 
in een jasje van onder andere Joe Farnsworth, Russell 
Hall, Isaiah J. Thompson. Willie Jones III, Ted Nash & 
Jerry Weldon. Het album ademt de jaren ’50 en sluit 
daarmee naadloos aan op de film die de film heeft. 
Film-maker Edward Norton en Thom Yorke zijn al 
jaren goeie vrienden en ook Wynton kent hij al lang. 
Ik ben er van overtuigd dat het wederzijdse respect 
tussen deze creatieve geesten zich vertaald heeft in de 
perfecte afstemming van beeld en geluid. Ga dit zien 
en horen! (Alexander Gout)

SEAN O'HAGEN 
Radum Calls, Radum Calls 
LP, CD 
Nee, we hebben hier niet te maken 

met de sterkste man van Ierland, maar wel met een 
songwriter en arrangeur die al bijna veertig jaar 
chronisch wordt ondergewaardeerd. Laat Radum 
Calls voor deze laatbloeier het startschot zijn voor 
een verdiende solocarrière, want flinke jongens die 
zulke zwierig georkestreerde sixtiespop weten te 
weerstaan. Verplichte kost voor alle liefhebbers van 
Beach Boys,  Stereolab, The Free Design, Bauer of 
Gruff Rhys. (Max Majorana)
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PRONK 
Party Music For Outsiders 
LP+CD, CD 
Een vastomlijnd plan? Nee, joh. ’t 

Ontstaan van de debuutplaat van Pronk (beter 
gezegd: Arjan Pronk, ex-lid van de Prodigal Sons, 
16 Down, The Horse Company en inmiddels al weer 
jaren de bassist van Bökkers) ‘hef eigenlijk weinig om 
ut lief’, meldde de muzikant recentelijk al eens. ‘Ik 
heb al die liedtiens in de kop. En die mutt’n d’r tog 
ok uut.’ Gevolg? Party Music For Outsiders. Pronk 
zelf bespeelt alle instrumenten. Op de drums na. Die 
neemt Henk Jonkers (Fatal Flowers, Hallo Venray) 
voor zijn rekening. Het resultaat? Tien lekkere rauwe 
rocknummers. Met dolende en fijne platte teksten 
over drank, drugs, crossen en wijven. In het dialect. 
Gebracht met grommende, hijgende en galmende 
stem. Is het verslavend? Jazeker. Tja, die vernemstige 
rock & roll van Pronk, die dut de rest. (Dennis Dekker)

REX ORANGE 
COUNTY H 
Pony  
(Sony Music) 
CD 
Rex Orange County is 
een pas 21-jarige singer-
songwriter (echte naam 
Alexander O’Connor) 
die al twee albums in 

eigen beheer uitbracht. Niemand minder dan Tyler, 
The Creator was gecharmeerd van zijn muzikale 
talent en nodigde de jonge Engelsman uit om 
mee te werken aan zijn album Flower Boy. Dit 
zorgde uiteraard voor meer aandacht, niet alleen 
bij publiek maar ook van platenmaatschappij Sony, 
die nu zijn nieuwe album Pony uitbrengt. Qua 
thematiek zijn zijn liedjes niet bijster interessant, 
het gaat voornamelijk over het opgroeien van een 
jongeman en alle problemen waar je dan tegenaan 
loopt (Never Had The Balls). Muzikaal is er meer 
te halen; zijn stem ligt goed in het gehoor en het 
popgeluid zit vol met blue eyed soul. Hiermee past 
hij perfect in een rijtje jonge Engelse gasten die 
goed scoren, zoals Sam Smith, John Newman en 
James Arthur. (Erik Damen) 

JOSH ROUSE H 
Holiday Sounds Of 
(Yep Roc/V2) 
LP, 2CD 
Ruim een jaar nadat 
hij op Love In The 
Modern Age op 
geslaagde wijze het 
geluid van intelligente 

jaren tachtig bands als Prefab Sprout en The 
Blue Nile nieuw leven inblies, waagt Josh Rouse 
zich aan een genre dat je niet direct met zijn 
vaak melancholieke muziek zou associëren. Zijn 
dertiende studioplaat is namelijk, zoals de titel 
al doet vermoeden, een heus holiday album, 
oftewel een plaat voor kerst en oud en nieuw. 
Velen gingen in dit genre voor, maar op The 
Holiday Sounds Of Josh Rouse geen covers van 
evergreens en ook geen vrolijke kerstmannen. 
‘I'm so lonely this time of year,’ zingt hij in het 
fraaie Letters In The Mailbox. Niet dat het verder 
somberheid troef is. In Christmas Songs getuigt 
hij van zijn liefde voor kerstliedjes, die hem 
helpen zich thuis te voelen, ook al is hij in zijn 
eentje gestrand in Gothenburg. Elders haalt hij 
herinneringen op aan kerstdagen uit zijn jeugd. 
In muzikaal opzicht speelt hij in meerdere liedjes 
met het soort jazzy en sfeervolle pianospel dat 
de kerstalbums van veel Amerikaanse crooners 
kenmerkt, zonder al te veel af te wijken van 
zijn eigen kenmerkende geluid. Het bijzondere 
The Holiday Sounds werd geproduceerd door 
Brad Jones, met wie Rouse een aantal van zijn 
allerbeste platen maakte, en is veel te goed om 
enkel als tussendoortje te beschouwen. (Marco 
van Ravenhorst)

SCRIPT H 
Sunset & Full Moons 
(Columbia/Sony Music) 
LP coloured, CD 
Een van de grootste 
bands die Ierland de 
afgelopen tien jaar 
heeft voortgebracht is 
ongetwijfeld The Script. 

Al moet gezegd worden dat de band al sinds 
ze door een platenmaatschappij getekend werd 
meteen naar Londen verhuisde. We zijn inmiddels 
bij het zesde album aangekomen en van de vorige 
vijf wist de band er ruim twintig miljoen van te 
verkopen. Lievelingetjes van de pers zijn ze nooit 
geworden, het vorige album Freedom Child werd 
zeer gemengd ontvangen, maar leverde uiteraard 
grote hits op en verkocht prima. Eenzelfde lot 
wacht waarschijnlijk Sunset & Full Moons, maar dat 
zal de fans worst wezen. Toch is er op deze plaat 
weldegelijk sprake van verdieping, want zanger 
Danny O'Donoghue moest door een diep dal. 
Hij verloor beide ouders en gebruikt de nieuwe 
songs dan ook als een verwerkingsproces. Het 
verbroederde de band en dat zal het ook met het 
grote publiek doen. Want dat omarmde de single 
The Last Time al. (Bert Dijkman)
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SIMPLY RED H 
Blue Eyed Soul 
(BMG/Warner) 
LP, LP coloured, CD, 2CD 
deluxe 
Mick Hucknall startte 
in 1985 als Simply Red 
met het album Picture 
Book een geweldige 
carrière. Nu 35 jaar 

later verschijnt Blue Eyed Soul. Tien tracks sieren 
een meer dan uitstekend album. De kritiek dat 
ieder van de 11 albums tot nu toe telkens een 
stapje softer werden is blijkbaar gehoord. Op Blue 
Eyed Soul heeft Mick tien nummers  geschreven, 
een veelzijdige verzameling van funk, soul en 
pop, spetterende nummers en soulvolle ballads. 
Eén keer vliegt de zanger volkomen verkeerd uit 
de bocht in de ballad Complete Love, maar de 
resterende  tracks grooven dat ze doen denken 
aan de toptijden van Motown, Stax en Volt. De 
zeskoppige band nam Blue Eyed Soul op in Mark 
Knopper's British Grove Studios in Londen. De 
productie van het album werd gedaan door Andy 
Wright. Deze Wright heeft een uitstekende sound 
en productie neergezet. Simply de toekomst in met 
Blue Eyed Soul. (Wim Velderman)

SLAYER H 
The Repentless 
Killogy, Live At The 
Forum In Inglewood 
(Nuclear Blast/Warner) 
2CD, Bluray 
De afgelopen zomer 
heeft Slayer de laatste 
concerten uit zijn 

imposante carrière gegeven. De band stopt ermee. 
Ter ere van het afscheid verschijnt The Repentless 
Killogy, de registratie van het concert dat Slayer 
gaf op 5 augustus 2017 in The Los Angeles Forum 
in Inglewood, Californië. Het is de laatste release 
van deze energieke, iconische, recalcitrante en tot 
de verbeelding sprekende band, die het afscheid in 
2017 bij de presentatie van de laatste studioplaat 
Repentless reeds aankondigde. Naast vier nummers 
van Repentless geeft Slayer met een groot aantal van 
hun enerverende, energieke en legendarische songs 
een prachtig overzicht van hun immense carrière. 
Een overzicht dat nooit volledig kan zijn, maar zeker 
op algemene instemming mag rekenen. Slayer heeft 
gewoon teveel goede nummers gemaakt. Natuurlijk 
is de band in bloedvorm en klinkt de plaat geweldig, 
want Slayer heeft als grootmacht een naam hoog te 
houden. Slayer eindigt met vuurwerk en thrashmetal 
zal nooit meer hetzelfde zijn. (Menno Valk)

SNOOP DOGG H 
I Wanna Thank Me 
(News/PIAS) 
CD 
Gelukkig is Snoop 
Dogg niet alleen aan 
het koken met Martha 
Stewart maar maakt 
hij zeer regelmatig 
nieuwe platen en treedt 

veelvuldig op. Kort geleden kreeg hij zijn eigen 
Walk Of Fame-tegel en daarbij bedankte hij tot 
ieders verbazing vooral zichzelf. Nu blijkt dat ook 
de titels van zijn nieuwe plaat te zijn dat meteen 
opent met een recordaantal keren 'shit'. Het album 
kun je dan ook zien als een bevestiging van de 
kwaliteiten van de man en zijn hoge positie in de 
hiphopwereld. Uiteraard komen er weer een hele 
trits vrienden voorbij die een bijdrage mogen 
leveren. Zo horen we Rick Rock, Chris Brown, 
Jermaine Dupri, Stressmatic, YG, RJ, Mustard, Slim 
Jxmmi, Russ, Wiz Khalifa, DJ Battlecat, Lil Duval, 
Swizz Beatz, Slick Rick, Trey Songz en zelfs de in 
2011 overleden Nate Dogg. I Wanna Thank Me is 
pure Snoop Dogg met een gelikte productie en 
geslepen raps vol met de bekende opschepperij. 
(Bert Dijkman)

BRUCE SOORD H 
All This Will Be Yours 
(K-Scope/Bertus) 
LP, CD, 2CD+DVD 
Meestal is het niet zo’n 
goed idee om na een 
goed ontvangen plaat 
van je band, je ego de 
overhand te geven en, 

in plaats van te kapitaliseren op je bandsucces, de 
voorrang te geven aan een soloplaat… en daarmee 
het momentum van je band te verliezen. In het 
geval van Bruce Soord – hoofdman, zanger, gitarist 
en componist van progressieve band The Pineapple 
Thief – is het in eerste instantie onbegrijpelijk dat 
hij nu toch weer in deze val getrapt is. Weer, omdat 
All This Will Be Yours alweer zijn derde soloplaat is 
(de duoplaat Wisdom Of Crowds meegerekend) en 
TPT’s album Dissolution het in 2018 zo uitstekend 
heeft gedaan dat Soords band zo langzamerhand 
begint te behoren tot de eredivisie van de prog. Bij 
nadere beluistering is het toch niet zo’n gekke zet. 
All This Will Be Yours klinkt namelijk, vooral door 
die kenmerkende ietwat lijzige en melancholische 
zang van Soord en uiteraard de opzet van de 
composities, als een rustige maar wel gedragen 
TPT-plaat. Zeer persoonlijk, Soord pende de songs 
naar aanleiding van de geboorte van zijn derde 
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Celebrating 40 
years with 40 of 
their greatest hits, 
including Waterfront, 
Promised You A Miracle, 
Don’t You, Alive And Kicking, 
Belfast Child and many more. 
 
Also available on 1CD and 2LP with 18 
hits.

Het nieuwe solo 
album van Ringo 
Starr, met 
medewerking van 
onder meer Paul 
McCartney, Joe 
Walsh, Edgar 
Winter, Steve 
Lukather en 
Benmond Tench. 

Verkrijgbaar op  
CD en LP.

W H A T ’ S  M Y  N A M E      

JOIN US ON  FACEBOOK
UNIVERSAL MUSIC LEGENDS
facebook.com/UniversalMusicLegends
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kind, komen de overwegend slow/midtempo songs 
wel degelijk bij de luisteraar binnen. Dat deze 
tracks daarbij worden afgewisseld door ietwat 
steviger nummers, zoals Cut The Flowers, helpt om 
All This Will Be Yours zonder twijfel Soords beste 
soloplaat tot nu toe (en een goede additie aan de 
TPT-catalogus) te maken. (André de Waal)

BRUCE SPRINGSTEEN 
H 
Western Stars Songs 
From The Film 
(Columbia/Sony Music) 
LP, CD, 2CD 
Iets meer dan vier 
maanden na het 
verschijnen van 

Western Stars, ligt datzelfde album opnieuw in 
de winkels, met het verschil dat dit album de 
live-uitvoeringen bevat. Niet opgenomen tijdens 
een regulier concert, maar voor de soundtrack 
van de gelijknamige film. De band is nagenoeg 
dezelfde als die van de studiovariant, ook hier 
aangevuld met een orkest. Een overbodige 
herhalingsoefening dus? Nee, toch niet, want 
hoewel de verschillen niet wereldschokkend zijn, 
klinkt Springsteen hier net wat doorleefder en 
het spelplezier in de meer uptempo nummers als 
Sleep Joe’s Cafe en Tuscon Train is onmiskenbaar. 
Als toegift volgt een cover van Glen Campbells 
klassieker Rhinestone Cowboy, vol overgave door 
Springsteen gebracht. Ondertussen kijken we 
reikhalzend uit naar een nieuw studioalbum met 
The E Street Band. (Henri Drost)

STAKE 
Critical Method 
LP coloured, CD 
Steak Number Eight groeide in korte 

tijd uit tot een gigantisch succes, maar stopte 
onverwachts in 2018. De naam, gerelateerd aan de 
overleden broer van frontman Brent, confronteerde 
de band keer op keer met dat verdriet. De groep 
begint nu opnieuw als Stake. Een strakke drummer, 
gruizige bas, lompe gitaren en oerschreeuwen 
afgewisseld met veel melodie. Critical Method is 
een plaat die je recht in je smoel slaat en dan nog 
natrapt ook. (Tim Jansen)

RINGO STARR 
What's My Name 
LP, CD 
What’s My Name is een typische Ringo-

plaat. Niet wereldschokkend, maar zeer zeker aardig. 
Op de leuke opener Gotta Get Up To Get Down 
heeft Joe Walsh een prominente rol en op Better 

LUISTER
TRIP

SOUL REBELS 
Poetry In Motion 
(Artistry) 
LP, CD 
The Soul Rebels is een brass ensemble uit New 
Orleans, dat elementen uit hiphop, trap, soul 
en pop mengt met world beat en jazz. Het 
achttal bestaat uit Julian Gosin (trompet, MC), 
Marcus Hubbard (trompet), Lumar LeBlanc 
III (snare drum), Derrick Moss (bass drum), 
Corey Peyton (trombone, MC), Erion Williams 
(saxofoon), Paul Robertson (trombone) en 
Manuel Perkins Jr. (sousafoon). Poetry In 
Motion is hun eerste album in ruim zeven jaar 
en is net zo eclectisch als de indrukwekkende 
lijst gastmuzikanten, waaronder bassist Sean 
Carey, Trombone Shorty, Kermit Ruffins, Mia 
X, Cheeky Blakk, Tonya Boyd-Cannon, New 
Orleans Citywide Youth Choir, Jaelyn Langston, 
Branford Marsalis, Matisyahu en Robert 
Glasper. Het openingssalvo Blow The Horns en 
Greatness klinkt modern met meerdere mc's, 
terwijl verderop instrumentale tracks en latino 
jazz het album weer een compleet andere vibe 
geven. New Orleans verloor eerder dit jaar 
één van haar kleurrijkste muzikanten Dr. John 
en moet dus naarstig op zoek naar nieuwe 
vaandeldragers. The Soul Rebels? (Erik Damen)
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Days trekt het leven van Starr min of meer voorbij. 
In dat leven heeft Grow Old With Me een speciale 
plek. Het Lennon-nummer was een van de beoogde 
nummers voor het Anthology-project van de Beatles 
en wordt nu uitgevoerd door Ringo, overigens met 
hulp van Paul op bas. Verder nog Magic wat in de 
opening een Doobies-achtige feel heeft, de remake 
van Money die eigenlijk niets toe voegt, of het 
moet zijn dat Ringo de auto-tuneknop ook ontdekt 
heeft en het titelnummer, waarvan we nu al kunnen 
bedenken dat dit het goed gaat doen bij de All-
Starr-concerten. (Hermen Dijkstra)

STEREOPHONICS H 
Kind 
(Parlophone/Warner) 
LP coloured, CD, CD 
deluxe 
Sinds het debuutalbum 
uit 1997 blinkt de band 
rond Kelly Jones uit in 
pakkende popliedjes 

met een rauw randje dat vooral te danken is aan 
de uit duizenden herkenbare en heerlijke stem van 
Jones. Soms is er een flirt met elektronica of een 
meer bombastische productie, maar experimenteel 
is de band nooit geweest. Het is dus geen wonder 
dat ook album nummer 11 direct weer vertrouwd 
klinkt. Er is dit keer gekozen voor een back-
to-basics aanpak met veel akoestische gitaren. 
Hoewel Kind stevig uit de startblokken schiet, ligt 
het zwaartepunt daardoor meer dan voorheen 
bij balladachtige nummers, een stijl waarin de 
Stereophonics altijd al hebben uitgeblonken en 
waarmee ze ook hun grootste hits scoorden. 
Introvert, persoonlijk en warm klinkend is het 
aangename Kind een van de meest evenwichtige 
albums van de Stereophonics tot nu toe. (Marco 
van Ravenhorst)

SUDAN ARCHIVES H 
Athena 
(Stones Throw/PIAS) 
LP coloured, CD 
Britney Parks is maar 
een vreemde eens in 
de bijt. Op negenjarige 
leeftijd leerde zij zichzelf 
viool spelen bij het 

lokale kerkkoor. Haar voorliefde voor Afrikaanse 
muziekstijlen en culturen bleek zo groot dat haar 
moeder besloot om haar ‘Sudan’ te noemen. Na 
uit huis te zijn geschopt, verhuisde Sudan naar 
Los Angeles waar zij zich meer ging verdiepen 
in etnische muziek en tegelijkertijd een netwerk 
opbouwde in de lokale r&b- en elektronicascenes. 

LUISTER
TRIP

UNDERWORLD 
Drift Series 1  DANCE  
(Caroline/Universal) 
2LP, CD, 7CD+Bluray 
Niet iedereen weet dat het Britse duo 
Underworld begon als synthpopact. Het 
klopt dus niet helemaal dat zij zelf hun album 
dubnobasswithmyheadman (1994) als debuut 
bestempelen. Daarmee wisten zij zich echter 
tot een van de grootste Britse elektronica-
acts te schoppen, naast onder andere The 
Chemical Brothers en The Prodigy. Dat Rick 
Smith en Karl Hyde voorlopig nog niet van 
plan zijn om te stoppen, bewijzen zij met Drift 
Series 1. Het is een verzameling tracks die zij 
het afgelopen jaar uitbrachten (eerder ook als 
verschillende ep’s). Het is een afwisseling van 
typische Underworld muziek met stampers à 
al hun legendarische hit Born Slippy, en meer 
experimenteel werk met een laag tempo. 
Sommige nummers tikken zo een kwartier aan 
en hebben invloeden uit jazz. Naast muziek 
maken hield het duo zich het afgelopen jaar 
ook bezig met visueel materiaal. Dit is allemaal 
gebundeld op deze lijvige verzamelaar, 
die de creativiteit van het onuitputtelijke 
tweetal alleen maar onderstreept. (Jasper van 
Quekelberghe)
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Na twee enthousiast ontvangen ep’s is hier haar 
debuutalbum, en het kan niet anders omschreven 
worden dan de culminatie van alle bovengenoemde 
muziekstijlen waar zij mee in aanraking is geweest. 
Het heeft hier en daar iets weg van Sevdaliza, maar 
Athena is een stuk vrolijker en soulvolller. Sudan 
Archives levert hier met haar viool, loop-pedaal 
en een doos elektronische beats een mooi en 
intrigerend album af. (Ronald Baden)

SWANS H 
Leaving Meaning 
(Mute/PIAS) 
2LP, 2CD 
Het lijkt wel of de 
man meer en meer 
tot de kern komt, 
niet verwonderlijk 
gezien zijn algehele 
én muzikale leven en 

wellicht leeftijd. De Zwanen besloten in 2016 
in goed overleg om de stekker eruit te trekken 
en na zeven maanden sabbatical begon Michael 
Gira in 2017 te werken aan ideeën voor nieuwe 
songs. Hij maakte een akoestische opzet op cd 
die hij naar bevriende artiesten zond met het 
verzoek om aanvulling. Koos voor mensen die 
op persoonlijk en muzikaal niveau ‘dichtbij’ hem 
lagen. Persoonlijkheid, vaardigheden en smaak 
van deze artiesten dienden zo als uitgangspunt 
voor Leaving Meaning. Begin dit jaar zette hij 
met de akoestische versies een fundraiser actie 
op om het album gefinancierd te krijgen, en hier 
is het dan én het is ronduit gevarieerd en ge-
wel-dig. De opbouw van het album is doordacht. 
Gira maakt met de gastmuzikanten (het voert 
hier te ver om alle namen te noemen) intens 
sterke songs waarin een verstilde kracht en 
gevoeligheid schuilt. Geen geluidserupties meer; 
de ‘noise’ komt nu heel gedoseerd en spaarzaam 
voorbij. Realiseer je wel dat de songs afzonderlijk 
zijn gemixt voor de cd- en vinylversie. De dubbel-
cd telt bovendien een extra track (Some New 
Things). (Paul Maas)

THE VICES 
Life Grows 
10 inch 
The Vices zijn een Gronings trio 
dat eerder onder de naam Ten 

Yers Today opereerde. In 2019 werd de naam 
veranderd en ging het hard met de band. Hun 
eerste show was op Eurosonic Noorderslag 
waarna al snel een tour door het Verenigd 
Koninkrijk volgde. Met hun aanstekelijke mix van 
garagerock en surf klinken ze als de liefdesbaby 

LUISTER
TRIP

TINDERSTICKS 
No Treasure But Hope 
(City Slang/Konkurrent) 
LP coloured, CD 
Tindersticks bestaat al sinds 1991 en in de 
tussentijd is er eigenlijk niet zo veel veranderd, 
er valt slechts hier en daar een minimale 
koerswijziging te bespeuren. Enerzijds is dat 
knap, aan de andere kant ligt de verzadiging bij 
de luisteraar op de loer. De specifieke manier 
van zingen van bandleider Stuart A. Staples 
lijkt die gedachte alleen maar te versterken. 
Toch lukt het de Britse popgroep, zoals tot nu 
toe steeds, om weer een ijzersterk album af te 
leveren: No Treasure But Hope. Geheel volgens 
het Tindersticks-recept van de laatste tien, elf 
jaar: de meeste nummers in een driekwartsmaat 
en met literaire teksten en de licht mompelende 
stem van Staples. Vaak zwaar en melancholisch, 
maar zonder al te veel scherpe randjes. Laten 
we het ‘ballroomblues’ noemen. Misschien deze 
keer iets ingetogener, met uitzondering van 
See My Girls, waarop Tindersticks een beetje 
het gaspedaal intrapt. Met de fraaie opener For 
The Beauty en Carousel zet de band de toon 
voor een heerlijke zondagochtendplaat. (Hans 
van der Maas)

43

M A N I A



25th Anniversary of  
R.E.M.’s ‘back to rock’ album. 

Including the full album remastered and 
remixed, demos, live recordings and BluRay 

audio. 
Available as deluxe 

5CD+BluRay/2CD/2LP/1LP.

Including The Kinks, Bob Dylan, 
Leon Russell, The Band, Chuck 
Berry, Elliott Smith, Nathanial 
Rateliff, BB King, Stevie 
Wonder, Marvin Gaye, James 
Brown, Aretha Franklin, Otis 
Redding, Run DMC and many 
more.

Also available on 26-tracks 2LP coloured vinyl

Release: 15 november

The 48 coolest rockin’ and groovin’  
you won’t hear on the radio

Christmas songs

2CD
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van The Strokes en The Growlers. Life Grows 
is een ep die werd opgenomen in Eindhoven 
samen met producer Roel Blommers. Het is een 
sterke en krachtige plaat geworden die naar 
meer smaakt. (Bert Dijkman)

VAN DIK HOUT H 
Een Nacht Eeuwigheid 
(Agents After All/Sony 
Music) 
LP coloured, CD 
Tuurlijk word je altijd 
herinnert aan een song, 
een hit, die je ooit hebt 
gemaakt en die dusdanig 
is blijven hangen dat 

hij onderdeel is geworden onze muziekcultuur. Ik 
heb het dan over Stil In Mij. Wanneer je maar over 
genoeg ambitie, power en talent beschikt, zul je 
daarna met een gerust hart en zelfvertrouwen 
opnieuw gaan scoren. Een Nacht Eeuwigheid is 
een powervol album geworden, waar de heren van 
Van Dik Hout laten horen waartoe ze momenteel 
in staat zijn. Prima teksten, afwisselende ritmes, 
een uitgebalanceerde sound en op een track Elske 
de Wal als gast, dat is een notendop het verhaal 
van de twaalf songs. De titeltrack is meteen een 
blijvertje en met Een Greep Naar Geluk luister je 
meteen naar een mooi gebruikt soundeffect. Un 
Homme Tres Chic is een song met een bijzondere 
insteek. Van Dik Hout kan met dit visitekaartje 
gerust de clubtour starten. Een Nacht Eeuwigheid 
verrast maar of het eeuwigheidswaarde heeft durf 
ik niet te zeggen, in ieder geval wel veel langer dan 
één nacht. (Wim Velderman)

JORIS VOORN 
Four 
2LP, CD 
Met drie succesvolle albums heeft 
Joris Voorn al lang bewezen meer 

te zijn dan een simpele dance dj. Waar op zijn 
eerste twee platen de Detroit-techno nog de 
hoofdmoot was, is sinds Nobody Knows de 
focus vooral op de Europese electro van de 
jaren negentig gericht. Voorn laat zich daarbij 
beïnvloedden door Underworld, The Prodigy en 
Orbital en weet zo een mooie mix van stijlen te 
maken. Ook op Four is het experiment aanwezig 
in fraaie atmosferische tracks en in melodieuze 
dance. (Bert Dijkman)

LUISTER
TRIP

LEIF VOLLEBEKK 
New Ways 
(Secret City/V2) 
LP, CD 
Hoewel zijn naam zijn Noorse achtergrond 
wel een beetje weggeeft, is singer-songwriter 
Leif Vollebekk van Canadese afkomst. In zijn 
thuisland maakte hij al drie albums, waarvan 
met name de laatste, Twin Solitude uit 2017, 
behoorlijk succesvol was. Vollebek beheerst 
gitaar en viool, de piano is echter duidelijk 
hoorbaar zijn eerste keus. Beïnvloed door 
landgenoot Leonard Cohen zijn het vooral 
persoonlijke zielenroerselen die zijn piano 
gedreven ballads bewonen. De drumsound van 
Homer Steinweiss (Dap Kings) geeft het wel 
een lichte groove mee, waardoor het album 
niet blijft steken in een introverte sound. Door 
af en toe ook wat nuances toe te voegen, 
zoals de prachtige steelgitaar in Apalachee 
Plain, ontstaat een fraai afwisselend album, 
altijd gedragen door de krachtige stem van 
Vollebek, die in de verte doet denken aan een 
iets ruigere versie van Patrick Watson. Een 
bijzonder mooi album van een hier nog niet 
ontdekt talent. (Jurgen Vreugdenhil)
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NEIL YOUNG & CRAZY HORSE 
Colorado 
(Reprise/Warner) 
2LP+7 inch, CD 
Van alle incarnaties waarmee Neil Young platen heeft gemaakt – solo, in duo’s, met een heel beroemd 
kwartet, in bands – is die met Crazy Horse mij het liefst. Natuurlijk, Heart Of Gold gezongen door Neil 
met alleen als begeleiding een akoestische gitaar is heel mooi maar geef mij maar die rammelbakkenherrie 
die Youngs oudste begeleidingsband produceert. Colorado is het eerste Crazy Horse-album sinds 2012's 
Psychedelic Pill en wat deze plaat zo bijzonder maakt, is dat Nils Lofgren voor her eerst sinds 1971 (!) weer 
meedoet (uiteraard naast de oldtimers Billy Talbot op bas en Ralph Molina op drums). Is al dit gejubel nu 
terecht, zo vraagt u zich wellicht af? Nog niet bij opener Think Of Me dat zo’n typisch rustig Young-nummer 
is. Maar op She Showed Me love gaat het direct dertien minuten van z’n jetje, en op verschillende andere 
tracks gaat de beuk er flink zoals altijd gammelend en rammelend in (Help Me Lose My Mind, Shut It Down). 
Die songs compenseren ruim de in mijn oren wat zwakkere tracks (Olden Days, Eternity) zodat ja, dat gejubel 
is terecht. Overigens komt de vinylversie met een bonus 7" single – met de album-outtake Truth Kills en een 
live soloversie van Rainbow Of Colors – dus dat wordt nog een moeilijke keuze voor de liefhebber. (André de 
Waal)
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In de platenkast van vader 
en moeder Van Hees vond 
dochter Esther een schat aan 
Nederlandstalige muziek. Als 
rechtgeaarde Vlaming natuurlijk grootheden 
als Wim De Craene en de jong gestorven Ann 
Christy, namen die ten noorden van de grens 
nooit helemaal doorgedrongen zijn. Maar ook 
Ramses Shaffy en halve Belg Raymond van het 
Groenewoud vonden hun weg naar de pickup in 
huize Van Hees. Met jazzmuzikanten Jeroen van 

Vliet en Miquel Boelens heeft zij 
nu haar huidige professie, die 
van jazzzangeres, gecombineerd 
met de herinnering van haar 
jeugd, en brengt zij de nummers 
die haar inspireerden in een 
totaal nieuw arrangement. Voor 
velen in Nederland zal het de 
eerste kennismaking zijn met De 
Craene’s Rozane, of Zoals Een 
Mooi Verhaal van Ann Christy, 
wiens fanschare overigens 
tot op de dag van vandaag 

beweert dat Bob Dylan diverse songs voor haar 
schreef. Laat Me van Shaffy, Benjamin van Louis 
Neefs en Twee Meisjes van Van Het Groenewoud 
kennen we natuurlijk wel, maar dan weer niet in de 
gloedvolle jazzbenadering van Van Hees. Een mooie 
interpretatie van, zo te horen, een gelukkige jeugd. 
(Jurgen Vreugdenhil)

ESTHER VAN 
HEES & JEROEN 
VAN VLIET 
Gelukkig Zijn
(EIGEN BEHEER) 
CD

EEFJE DE VISSER  

BITTERZOET
Release 24 januari 2020 op CD, 2LP+CD 
en Indie Only 2LP+CD op transparant 

vinyl. Tijdelijk met poster op 
A2 formaat erbij.

Bestel nu en maak kans op kaarten voor 
een exclusief concert op 22 januari in 

Utrecht.

Tijdelijk met poster op 
A2 formaat erbij, op=op!
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Black Friday - vrijdag 29 november

Op 29 november is het weer Black Friday. Een fenomeen in Amerika; de dag na Thanks-
giving. De vrijdag waarop de meeste mensen daar vrij zijn. Ook wel beschouwd als het 
begin van het seizoen voor kerstaankopen. De Amerikaanse Record Store Day organi-
satie werkt al jaren aan het verschuiven van de perceptie van Black Friday als een mas-
saproductie, low-as-you-can-go-evenement en concentreert zich in plaats daarvan op een 
lijst van speciale releases die laten zien hoe tof het is om naar je platenzaak te gaan. Een 
mooie selectie van deze releases is ook in de Nederlandse platenzaken verkrijgbaar! 

Gratis platenbon van 10 euro!
Om je nog een extra reden te geven om vanaf Black Friday naar je platenzaak 

te gaan, krijg je bij aankoop vanaf 20 euro een gratis Platenbon ter waarde van 

maar liefst 10 euro! Deze kun je na activering meteen de volgende dag al (en tot 

en met 31 januari 2020) besteden. Wees er dus snel bij, want OP = OP!
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Een kleine selectie van de Black Friday releases:

Osdorp Posse – Osdorp Stijl
Debuutalbum van Osdorp Posse voor het eerst leverbaar op vinyl! 
2LP in een klaphoes. Speciale Black Friday Indie Only release op gekleurd 
vinyl.

Pearl Jam – MTV Unplugged
In 1992 deed Pearl Jam een MTV Unplugged sessie met zes songs van hun 
debuutalbum Ten en het nummer State Of Love And Trust van de Sin-
gles-soundtrack.

U2 – Three
Deze ep met drie songs verscheen eerder in 1979 in Ierland. Opgenomen 
in Windmill Lane Studios in Dublin met producer Chas De Whalley zijn de 
tracks nu geremastered en opnieuw uitgebracht.

The Doors – Live At The Isle Of Wight Festival 1970
Het optreden van The Doors op het Isle Of Wight festival in 1970 was de 
laatste show van de band buiten de VS. Verscheen eerder op cd, nu is er 
een dubbel-lp speciaal voor Black Friday.

J.S. Ondara – Tales Of America B Sides
Tales Of America was eerder dit jaar No Risk Disc. Er verschijnt nu een edi-
tie met vijf tracks: een demo, een remix, een niet eerder uitgebrachte song 
en twee covers (Echo Park en Neil Young).

Miles Davis – Miles In Tokyo: Miles Davis Live In Concert
In 1964 bezocht Miles Davis Japan voor het eerst met een serie optredens. 
In de band zaten Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrabas),Tony 
Williams (drums) en nieuw bandlid Sam Rivers (saxofoon). Dit album was 
voorheen alleen leverbaar in Japan maar nu op vinyl voor Black Friday.

Jimi Hendrix – Merry Christmas And Happy New Year (12” Picture Disc)
Voor kerstmis 1969 maakte Jimi Hendrix een speciale medley van Little 
Drummer Boy, Silent Night en Auld Lang Syne. Op de b-kant een outtake 
van Electric Ladyland: Three Little Bears. Op de picture disc o.a. een foto 
van Jimi verkleed als de kerstman.

kijk voor meer op recordstoreday.nl!

Black Friday - vrijdag 29 november
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Pink Floyd – Division Bell 
2LP blauw vinyl
Release 7 juni

NIEUWE VINYL AANBIEDINGEN

The Smiths – Meat Is 
Murder

Mac DeMarco – Here 
Comes The Cowboy

Iggy Pop – Post Pop 
Depression

Beck – Colors

Bear’s Den – So That 
You Might Hear Me

Coldplay – Viva La 
Vida

Prince & The Revolu-
tion – Parade

Ramones – RamonesDavid Bowie – Rise 
And Fall Of Ziggy 
Stardust

Ry Cooder – The Prodi-
gal Son

Kate Tempest – The 
Book Of Traps And 
Lessons

Underworld – Barbara, 
Barbara, We Face A 
Shining Future
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NIEUWE VINYL AANBIEDINGEN VINYL

SONGS FOR THE DEAF 
Release 22-11

RATED R 
Release 22-11

Queens Of The Stone Age opnieuw op vinyl
Vier albums van de Queens Of The Stone Age komen eindelijk 
weer in de originele staat op lp en daarvan ook een paar met
 ‘vinyl only bonustracks’!

ERA VULGARIS 
Release 20-12

LULLABIES TO PARALYZE 
Release 20-12
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FLEETWOOD MAC – RUMOURS
LP coloured - release 29-11

MOLOKO – STATUES
2LP coloured - release 22-11

JULES DEELDER & LOUIS GAUTHIER – TOTAAL LOSS
Ter ere van de aanstaande 75e verjaardag van Jules 

Deelder komt dit album uit 2011 nu voor het eerst uit op 
lp. Tweede deel in de muziek-poëzietrilogie van componist 

en multimedia-designer Louis Gauthier. Met ook Hans 
Dulfer en Benjamin Herman.

RAMSES SHAFFY – LAAT ME
LP coloured - release 22-11

HEIDEROOSJES – 30 YEARS LIVE
LP coloured - release 29-11

REISSUES
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GENE CLARK 
No Other 
(4AD/Beggars) 
LP, CD, 2CD, 
3CD+DVD+LP+extra’s box 
Als in 1973 de oorspronkelijke 
Byrds bij elkaar komen voor 
een kortstondige reünie, is het vooral Clark die 
het serieus neemt en de show steelt. Asylum biedt 
hem dan ook de mogelijkheid om samen met 
producer Thomas Jefferson Kaye te gaan werken 
aan een ambitieus project. Tijdens de opnames 
gaan alle registers open en het resultaat is een 
indrukwekkende mix van country, soul, choral en 
gospel; de ultieme Cosmic American Music. Clark 
en Kaye overschrijden alle grenzen en budgetten, 
mede reden dat het uiteindelijke album slechts 
acht songs bevat. Deze reissue laat het album 
horen in een glorieuze remastering die in de Abbey 
Road werd gedaan. Eens te meer valt dan op 
hoe goed dit album zich leent voor een optimale 
geluidskwaliteit. Er verschijnt een dubbel-cd met 

REISSUES

alternatieve versies van de 
songs voordat er overdubs aan 
toe werden gevoegd. Daarop 
ook als extra track Train Leaves 
Here This Morning, het ook 
door Dillard & Clark en later 
The Eagles (Bernie Leadon 
schreef mee) opgenomen 
nummer. Voor de welgestelden 
onder ons verschijnt er ook een 
overdadig uitgevoerde box. 
Hierop niet alleen het album op 
cd en vinyl en de extra schijf, 
maar nog een schijf met andere 

alternatieve versies die iets losser van sfeer zijn, 
een fraai boekwerk, een 7 inch single en een bluray 
met daarop o.a. ook een edit van de onvolprezen 
docu The Byrd Who Flew Alone. No Other had de 
carrière van Clark die impuls moeten geven die hij 
verdiende, maar werd uiteindelijk zijn ondergang. 
Clark wist dat hij een ware tour de force had 
gepresteerd en weigerde vervolgens het album 
middels interviews en optredens te promoten. En 
de bizarre outfit die hij op de hoes draagt (een 
onbegrepen grap) deed ook niet veel goeds. 
Gefrustreerd en miskend dook Clark onder in de 
verslavingen die hem tenslotte in 1991 de dood 
in joegen. ‘Gene Clark – No Other’ staat op zijn 
grafzerk… (Bert Dijkman)

DESERT
ISLAND
DISC

THE BAND 
The Band 
(Universal) 
2LP, CD, CD+Blu-
ray+2LP+7-inch 
box 
Hun debuut was 
al indrukwekkend, 
maar hun 

tweede, titelloze album is misschien wel het beste 
album dat The Band heeft gemaakt. Doordat 
het album niet in een studio werd opgenomen 
maar in het huis van Sammy Davis Jr. klinkt het 
resultaat intiem en authentiek. Elk nummer is een 
voltreffer; Rick Danko excelleert in The Unfaithful 
Servant, Richard Manuel vertelt het verhaal van 
King Harvest alsof hij het doorleefd heeft en Levon 
Helm heeft zelden een beter nummer vertolkt dan 

Up On Cripple Creek. 50 jaar na dato klinkt het 
album nog even tijdloos als afwijkend als destijds. 
Voor deze jubileumuitgave is het album geremixt 
en in diverse versies uitgebreid. De superdeluxe 
box met als bonus dertien outtakes waarvan 
zes nooit eerder uitgegeven, het legendarische 
optreden op Woodstock én de 5.1-mix is voor 
de fans een genot, maar elke rechtgeaarde 
muziekliefhebber hoort eigenlijk op zijn minst 
het oorspronkelijkealbum in huis te hebben. (Ron 
Bulters)

DAVID BOWIE 
Conversation Piece  
5CD 
De Bowie-archieven zijn rijk gevuld, 
op deze nieuwe 5cd wordt zeer diep 

ingegaan op de periode 1968-69. Centraal staat het 
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BOB DYLAN & JOHNNY CASH 
Bootleg Series 15: Travelin' Thru 
1967-1969 
(Columbia/Sony Music) 
3LP, 3CD 
Dit vijftiende deel van Dylans 
Bootleg Series is een curieuze. 
Niet in de laatste plaats omdat het 
ook een uitgave van Johnny Cash’ 
archiefserie had kunnen zijn. Het 
merendeel focust namelijk op de twee  
ongedwongen studiosessies van 17 

en 18 februari 1969 in de Columbia Music Row Studios in Nashville. Hier 
wordt Dylan bijgestaan door niet alleen Johnny Cash, maar ook door diens 
begeleidingsband met daarin o.a. Carl Perkins. Samen werken zij zich 
door een handvol Cash-originals, vele covers en Dylans One Two Many 
Mornings, Don’t Think Twice en Girl From The North Country. Alleen de 
duetversie van die laatste zou het licht zien op Dylans Nashville Skyline, 
waarvoor Cash de hoestekst schreef. Cash’ band is in 1969 zo goed op 
elkaar ingespeeld, dat het nergens een rommeltje wordt, maar Dylan is 
hoorbaar onder de indruk van Cash, die gelukkig in een joviale bui is, zo 
blijkt uit het geklets rond de verschillende takes. Zelfverzekerder klinkt 
Dylan tijdens zijn optreden in The Johnny Cash Show, waarvan nu eindelijk 
al het beschikbare materiaal wordt uitgebracht. De Dylan/Cash-sessies zijn 
al ontelbare malen op vele bootlegs verschenen, wat niet geldt voor het 
materiaal op de eerste schijf. Hier vinden we de weinige outtakes die nog 
in de archieven te vinden waren van de sessies voor John Wesley Harding 
en Nashville Skyline, waaronder een desolaat klinkende vroege take van 
All Along The Watchtower. (Henri Drost)
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EDITORS 
Black Gold: Best Of 
(PIAS) 
2LP coloured, 2CD 
Het verhaal over Black Gold, de nieuwe verzamelaar van Editors 
kan nog het beste worden verteld aan de hand van cijfers. De 
Britse indierockgroep is nu zo’n zestien jaar actief en heeft zes 
platen achter haar naam staan. Daarvan zijn dertien nummers 
gebruikt om dit album samen te stellen, aangevuld met drie 
nieuwe nummers. Die zijn net als de rest van het gebodene dik 
in orde, op de trommelvlies vernietigende begintoon van Black 
Gold, de titelsong dus, na. U bent gewaarschuwd. 
Black Gold is voor maar een paar euro méér ook als dubbelaar in 

huis te halen. Op de bonusschijf zijn acht tracks geparkeerd, namelijk akoestische versies van 
enkele hits. Best interessant want we kennen Editors natuurlijk vooral van, aanvankelijk, de 
dominante elektrische gitaren en later van de synthesizers en andere elektronica. Dát verhaal, 
van die ontwikkeling die zanger/gitarist Tom Smith en zijn maten hebben doorgemaakt, 
wordt met Black Gold niet zo goed verteld omdat de nummers kris kras door elkaar heen 
staan. In de historie van de band tot nog toe is het vertrek van gitarist Chris Urbanowicz 
in 2012 na het derde album echter wel degelijk een markant moment. Sindsdien leunt 
de band meer op toetsen dan op gitaren. Hoewel de populariteit hieronder, in elk geval 
niet in Nederland, niet heeft te lijden, blijft de discussie over de koerswijziging gaande. 
Maar het laatste woord hierover is wat Editors betreft al lang gesproken, of beter gezegd: 
gezongen. Door Tom Smith, behept met een gouden strot. Hij is uitgegroeid tot het absolute 
middelpunt van de band, Alles draait om zijn uit duizenden herkenbare zang die bol staat van 
drama, pathos en onheil. Het moet dus wel heel raar lopen als Black Gold geen succes wordt. 
(Wim Koevoet)
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album uit 1969, eerst titelloos en later heruitgebracht 
als Space Oddity. Daarnaast demo’s, BBC-opnames 
en opgepoetste rarities. De meeste waren al bekend, 
maar voor de ware verzamellaar ook nog twaalf niet 
eerder uitgebrachte nummers. Hoe meer Bowie, hoe 
beter, en gezien de medewerking van Tony Visconti 
en anderen is de integriteit gewaarborgd. (Jurgen 
Vreugdenhil)

CUBY + BLIZZARDS – 
The First Five H 
ALQUIN – The First 
Five 
EKSEPTION – The 
First Five  
(Universal) 
3 x 6CD 
De tweede worp van 

The First Five – waarbij de eerste vijf albums van 
een band in een handzaam boxje zijn gestopt, 
aangevuld met een disc met singletracks en rarities 
die niet op de reguliere albums stonden – bevat het 
werk van volstrekt unieke bands.  
Ekseption, de band van Rick van der Linden, wist 
op een knappe manier klassieke muziek in een 
rockjasje te gieten. Eigen composities werden 
afgewisseld met unieke arrangementen van Bach, 
Beethoven en Tchaikovsky. 
Michel van Dijk begon bij Ekseption maar zou 
vooral bekend worden met Alquin. Voor diens 
komst had Alquin al indruk gemaakt met de 
progressieve platen Marks en Mountain Queen. 
Maar met Nobody Can Wait Forever levert de band 
een van de beste Nederlandse platen af. 
Cuby & The Blizzards maakte prachtige 
bluesplaten. Met onder andere Herman Brood op 
piano wordt door Harry Muskee en zijn band in 
1968 het meesterwerk Groeten Uit Grollo gemaakt 
maar hun eerste vijf albums zijn allemaal essentiële 
kost. (Ron Bulters)

THE DOORS 
Soft Parade 50th Anniversary 
(Rhino/Warner) 
CD, 3CD+LP 

Het vierde Doors-album Soft Parade is bij het grote 
publiek vooral bekend van de hitsingle Touch Me, 
het nummer met de kenmerkende saxofoonsolo 
van jazzmuzikant Curtis Amy (Carole King, Marvin 
Gaye). Op dit album liet gitarist Robbie Krieger zich 
meer als songwriter zien, ook omdat Jim Morrison 
wegens omstandigheden minder bij het schrijven 
van nummers betrokken was. En met succes, want 
maar liefst vier nummers van Krieger hebben als 
single de Amerikaanse hitlijst gehaald, met Touch 
Me als hoogst genoteerde. Vijftig jaar na de eerste 

release van Soft Parade wordt het album opnieuw 
op cd uitgebracht. Voor de liefhebbers is Soft 
Parade 50th Anniversary als deluxe box verkrijgbaar, 
bestaande uit drie cd’s en een lp. Met interessant 
songmateriaal, waaronder niet eerder uitgebrachte 
en opgeschoonde tracks en de bluesjam Rock Is 
Dead, waarvan nu voor het eerst de volledige versie 
(een uur lang!) te beluisteren is. Daarnaast is bij deze 
uitgebreide editie het nummer Who Scared You 
(eerder verschenen als b-kant van de single Wishful 
Sinful) als bonustrack aan de geremasterde cd 
toegevoegd. (Godfried Nevels)

JASON ISBELL & THE 400 UNIT 
Jason Isbell & The 400 Unit/Here 
We Rest 
2 x LP, CD 

Dave Cobb produceerde al de laatste platen 
van Jason Isbell en die samenwerking bleek zo 
succesvol (twee Grammy's en een AMA award) dat 
hem gevraagd werd de eerste twee met zijn band 
The 400 Unit ook eens onder de loep te nemen. 
Met klassiekers als Alabama Pines, Cigarettes 
And Wine en Codeine geen ondankbare taak. De 
nieuwe mixen laten Isbells stem schitteren, de bas 
klinkt voller en warmer en de drums net dat beetje 
subtieler. Maar het allerbelangrijkste? Ze zijn trouw 
aan de originele mixen, waarbij je nog steeds dat 
warme, intieme gevoel krijgt alsof Isbell & The 400 
Unit voor je in de woonkamer staan te spelen. (Tim 
Jansen)

KINKS H 
Arthur Or The Decline 
& Fall Of The British 
Empire 
(Sanctuary/Warner) 
2LP, 2CD, 4CD+4 x 7 
inch box 
Oorspronkelijk zou 
Arthur de soundtrack zijn 

van een film die uiteindelijk op het laatste moment 
zou worden afgelast. Het verklaart waarom het 
album een van de meest samenhangende en 
lekker vol klinkende albums van The Kinks werd. 
Het meesterwerk wordt dit jaar vijftig en dat is 
natuurlijk reden tot een feestje. Een op het eerste 
gehoor prettig aandoende nieuwe mastering lijkt 
daadwerkelijk een verbetering met de in 2011 
verschenen dubbelaar van het album. Op deze 
dubbel-cd niet opnieuw de monovariant, maar 
naast meerdere bonustracks The Great Lost Dave 
Davies Solo Album. Tijdens het opnemen van 
Arthur was er namelijk ook ruimte geboekt voor 
het afronden van dit album, maar daar werd zoveel 
druk opgelegd dat het averechts werkte en nooit 

59

M A N I A



daadwerkelijk voltooid werd. Deze opnamen zijn 
uiteraard ook te vinden op de luxe boxset, die 
bestaat uit onder meer een boekwerk, vier cd's met 
zowel de stereo- als monoversie en natuurlijk hopen 
b-kantjes, alternatieve mixen en BBC-mixen. Daarbij 
een aantal eerder onuitgegeven tracks als The 
Future en twee nieuwe opnamen van Ray Davies 
met The Doo Wop Choir. De niet te missen singles 
Drivin, Victoria, Shangri-La en Hold My Hand zijn 
in deze set bijgevoegd als 7 inch singles, met het 
originele artwork. (Corné Ooijman)

PETER KOELEWIJN H 
Het Beste In Mij Is 
Niet Goed Genoeg 
Voor Jou Deluxe 
(Universal) 
2CD 
Hij schreef ontzettend 
veel hits. Voor anderen, 
maar uiteraard vooral 

voor zijn eigen band Peter En Zijn Rockets. Goed 
in het gehoor liggend rock ‘n’ roll. Maar in 1977 
gooide Koelewijn het over een geheel andere 
boeg door een opvallend serieuze plaat uit te 
brengen. Bekendste nummers van het album zijn 
de klassiekers KL204 (Als Ik God Was) en Je Wordt 
Ouder Pappa, maar songs als Zie Je en Hotel Faro 
doen er niet voor onder en het album heeft de tand 
des tijds erg goed doorstaan. De heruitgave van 
het album – dat overigens in slechts twee dagen 
werd opgenomen – is uitgebreid met een essay 
van Tjerk Lammers over de totstandkoming en 
een nooit eerder uitgegeven Engelstalige versie 
van het album die meer dan veertig jaar stof lag te 
vergaren in het archief van Koelewijn. (Ron Bulters)

LAIS 
25 Jaar 
CD 
Hoewel het Belgische folktrio Lais haast 

elk jaar wel op tournee gaat, helaas vooral in het 
thuisland, dateert het laatste album, Lais Lenski, 
alweer van tien jaar geleden, al verschenen sindsdien 
in eigen beheer nog twee cd's met Midwinter Tales. 
Van die albums vonden een paar liedjes hun weg 
naar de compilatie 25 Jaar Lais, waarop verder 
uiteraard ook 't Smidje, (Houd Uw) Kanneke, Marie 
Madeleine, en nog veel meer klassiekers te vinden 
zijn. Nieuw is Ik Geniet, dat bewijst dat de chemie er 
nog steeds is. Hopelijk is 25 Jaar Lais geen afsluiting, 
maar een nieuw begin voor deze bijzondere dames.  
(Marco van Ravenhorst)

MOTORHEAD H 
1979 / Overkill / 
Bomber 
(Sanctuary/Warner) 
2 x 3LP, 2CD, 8LP+7 inch 
box 
Het is al weer veertig 
jaar geleden dat we 
getrakteerd werden op 
Overkill en Bomber, twee 

albums die ook nu nog tot de meest legendarische 
van Motörhead behoren. Zo bevat Overkill, 
het tweede (maar eigenlijk derde) studioalbum 
naast het klassieke titelnummer ook Stay Clean, 
Capricorn, No Class en Damage Case. Nummers 
die jarenlang tot het vaste repertoire van de band 
zouden behoren. Wie Overkill start zal er niet 
raar van opkijken dat de band jarenlang met dit 
nummer hun concerten begon. Phil Taylor zet met 
zijn dubbelbaswerk een blauwdruk voor het latere 
metaldrumwerk. Ditzelfde geldt voor Bomber. Ook 
hier het titelnummer en Stone Dead Forever dat 
menig trommelvlies zouden geselen. Beide platen 
werden overigens geproduceerd door Jimmy Miller, 
waarvan Lemmy zich wel eens heeft laten ontvallen 
dat hij meer op de wc zat dan in de studio. 
De opnieuw uitgegeven deluxe cd’s bevatten een 
beide een concertopname. Voor Overkill is dat een 
optreden eind 1979 in de Maxwell Hall in Aylesbury, 
waar een uitstekende set gespeeld wordt en zeven 
nummers van de dan net een week uitgebrachte 
Overkill-plaat terugkomen. Bomber is voorzien van 
een optreden in La Rotonde in Le Mans, Frankrijk. 
Ook hier is de bijbehorende plaat amper een week 
oud, maar dat is niet te horen aan de vijf tracks 
van Bomber. Deze klinken alsof ze al jaren in de set 
zitten. Ook al zijn deze concerten geluidstechnisch 
hier en daar wat bruusk, ze laten wel horen wat 
een ongelofelijke gedreven en energieke band 
Motorhead destijds was. Alles wat op deze twee 
reissues staat is ook te vinden in de uitgebreide 
box waarin naast de vinylversies van beide platen 
en concerten ook nog een extra plaat zit met 
b-kanten en een single naast een boekwerk en de 
gebruikelijke prullaria. 1979 was een essentieel jaar 
voor de band, deze uitgaves zijn essentieel voor 
ons! (Hermen Dijkstra)

ORCHESTRAL MANOUVRES IN 
THE DARK 
Souvenir 
3LP, 2CD, 5CD+2DVD box 

De single Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of 
Arc) betekende in 1982 de grote internationale 
doorbraak van Orchestral Manoeuvres In The 
Dark. Ook singles als Enola Gay, Locomotion, So 
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In Love en (Forever) Live and Die waren succesvol, 
nummers die met name in Engeland hoog in de 
hitlijst terechtkwamen. Alle uitgebrachte singles van 
de elektronische synthpopband zijn nu verzameld 
op het album Souvenir, aangevuld met de nieuwe 
single Don’t Go. Naast de 2cd en de 3alp versies is 
de nieuwe release ook als box verkrijgbaar: vijf cd’s, 
twee dvd’s met optredens, een hardcover boek, een 
poster en een serie prints. (Godfried Nevels)

POLICE 
Every Move You Make 
6CD 
Every Move You Make  – de vorig 

jaar verschenen vinyl boxset – is nu ook op cd 
verkrijgbaar. De box bevat alle vijf studioalbums 
plus een schijfje met twaalf tracks die de albums 
niet haalden of als b-kantje verschenen. Alle albums 
zijn opnieuw geremasterd in de befaamde Abbey 
Road Studios. Vinylfanaten die hun Police-lp’s van 
vorig jaar inmiddels grijsgedraaid hebben, komen 
ook aan hun trekken: vier albums (Reggatta De 
Blanc, Zenyatta Mondatta, Ghost In The Machine 
en Synchronicity) verschijnen als een robuuste 
180 grams persing, eveneens geremasterd. (Rob 
Hendriks)

R.E.M. 
Monster 25th Anniversary 
(Universal) 
2LP, 2CD, 5CD+Bluray box 

Begin jaren negentig was R.E.M. – voordien 
een invloedrijke indierockband – wereldwijd 
doorgebroken met het toegankelijke Out Of Time 
en het verfijnde, ingetogen Automatic For The 
People. Bovendien was de band gestopt met toeren. 
De volgende plaat moest dan (weer) een rockplaat 
worden, eentje waarmee (weer) getoerd kon worden: 
dat werd Monster. Die werd matig ontvangen, want 
te hard en te vlak. Dat deed – en doet – geen recht 
aan Monster. Van alternatieve glamrock (What’s 
The Frequency, Kenneth?, Crush With Eyeliner, I 
Took Your Name), soul met een knipoog (Tongue), 
dwarse rock (King Of Comedy, Circus Envy, You) tot 
de geluidsmuur van Let Me In – een indrukwekkend 
moment van rouw voor Kurt Cobain; het staat na 
25 jaar nog prima overeind. Monster is voor dit 
jubileum opnieuw gemixt door producer Scott 
Litt (die niet gelukkig was met zijn oorspronkelijke 
mix), met een open en helder resultaat. Luister en 
vergelijk – aan beide is genoeg lol te beleven! (Louk 
Vanderschuren)

ROLLING STONES 
H 
Let It Bleed 50th 
Anniversary 
(Universal) 
LP, CD, 2LP+2CD+7 
inch box 
Let It Bleed is een 
van de klassiekers 

die The Rolling Stones maakten. Het is daarnaast 
ook het album dat voor de Stones de sixties 
uitluidde. De vrije jaren zestig waren voor sommige 
bandleden iets te vrij met als gevolg dat Brian 
Jones het veld moest ruimen en op slechts twee 
nummers op percussie te horen is. Mick Taylor 
werd gevraagd om de band te versterken en is als 
gitarist ook op twee nummers te horen. Richards 
moest het dus vooral alleen doen en slaagde daar 
wonderwel in, tenslotte was ook hij niet vies van 
de middeltjes. Daarnaast is er ook een prominente 
plek voor Nicky Hopkins’ pianospel. Gimme Shelter, 
Live With Me, Midnight Rambler en You Can’t 
Always Get What You Wanted zijn slechts vier 
van de klassiekers die het album telt. Voor deze 
verjaardagsuitgave vinden we zowel de mono- als 
stereoversie op zowel vinyl als SACD in een box. 
Daarbij gevoegd is een replica van de Honky Tonk 
Woman/You Can’t Always Get-single. Is het de 
moeite waard aangezien er geen nieuwe muziek 
opstaat? Dat is een individuele keuze. Naast de 
muziek is er echter wel een mooi boek bijgevoegd. 
Als daar ook nog drie facsimile litho’s en een poster 
bijkomen, weten we dat we hoe dan ook van een 
mooie reissue spreken. (Hermen Dijkstra)

ROLLING STONES H 
Bridges To Buenos 
Aires 
(Universal) 
3LP coloured, 
2CD+DVD, 2CD+Bluray, 
DVD, Bluray 
Bridges To Babylon 
kende voor- en 

tegenstanders. De voorstanders vonden een 
aantal nummers van de plaat vernieuwend, de 
tegenstanders vonden die juist te modern. Op de 
avond van 5 april 1998 in het River Plate stadion 
waren dat Flip The Switch, Out Of Control en 
Saint Of Me. Anybody Seen My Baby werd een 
paar dagen hiervoor wel gespeeld maar werd hier 
gewisseld met Thief In The Night. Opvallend is 
dat zoals vaker met een laatste plaat de nieuwe 
nummers live beter uit de verf komen dan op 
de studioplaat. Andere nummers die opduiken 
zijn Sister Morphine, Wanna Hold You, Miss You 
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en When The Whip Comes Down naast allerlei 
andere klassiekers als Brown Sugar, Tumbling 
Dice, Gimme Shelter en Satisfaction. Nu is onlangs 
natuurlijk ook al Bridges To Bremen verschenen 
waarop ook al een aantal van de hier te vinden 
nummers terugkomen, maar wat mij betreft voegt 
deze plaat echt wel wat toe. Al is het maar de 
speciale aandacht die de aanwezigheid van Bob 
Dylan verdient. Hij speelde op twee van de vijf 
concerten in Buenos Aires mee op Like A Rolling 
Stone. Natuurlijk is dit erg leuk, maar buiten die 
gebeurtenis is dit concert meer dan de moeite 
waard! (Hermen Dijkstra)

VARIOUS 
Jon Savage 1969-1971 – Rock 
Dreams On 45 
2CD 

De nu vijfdelige reeks begon als soort van 
soundtrack voor zijn boek 1966. Inmiddels zijn ook 
de omliggende jaren van een op eigenwijze door 
Jon Savage samengestelde dubbel-cd voorzien. 
Ditmaal behandelt hij maar liefst een drietal jaren, 
de periode waarin de muziek verder versplinterde 
in uitersten van Marsha Hunt, Norman Greenbaum, 
tot King Crimson, The Velvet Underground, MC5 en 
The Stooges. Zijn favoriete singles van weleer geven 
opnieuw een fraai beeld. (Corné Ooijman)

VARIOUS 
Everything Is Gonna Be Alright 
CD 
…No Woman, No Cry? Nee, Bill Moss 

& The Celestials! In 1970, vier jaar voor Natty Dread, 
verscheen deze serieus verheffende gospel als een 
van de eerste singletjes op het heden jubilerende 
Westbound, dat ándere R&B, Soul, Funk en Disco 
label uit Detroit. Vijftig jaar geleden stichtte Armen 
Boladian met Emanuel Lasky’s A Letter From 
Vietnam (die tijd dus) het label dat de gehele jaren 
zeventig succesvol bleef dankzij Funkadelic en de 
Ohio Players, die later gretig gerecycled werden in 
de hip hop ter lering ende vermaak. Ace Records 
reissued de gehele Westbound Records catalogus 
sinds de jaren negentig en staat ondanks Boladian's 
gedrag gelukkig feestelijk stil bij het gouden 
jubileum van Westbound, het gaat tenslotte altijd 
om de muziek en om met Denise LaSalle te spreken: 
May The Funk Be With You! (Albert Jonker)   

VARIOUS 
Dave Godin's Deep Soul Treasures 
Volume 5 
CD 

Na de vroege (68) dood in 2004 van de man die 
Mick Jagger aan de 'zwarte muziek' hielp en de 

term Deep Soul muntte hadden geestverwanten 
als Ady Croasdell (Ace/ Kent) de tijd om met 
Dave Godins waardevolle wenslijst door te gaan 
(licenties, artiesten opsporen, etc.) ter promotie van 
zijn baanbrekende werk en tevens als eerbetoon. 
Traditioneel laten weinig familiaire namen (voor niet 
ingewijden dan) meer ruimte voor de zogeheten 
unsung heroes die hier stuk voor stuk eerherstel 
krijgen op Godins eerste postume deel dus, na 
vier fenomenale en gewoonweg onmisbare (maar 
gelukkig nog steeds verkrijgbare!) edities tijdens 
het gepassioneerde leven van deze Britse autoriteit. 
(Albert Jonker)

WHITE LIES H 
To Lose My Life 
Deluxe 
(Poydor/Universal) 
LP, 2LP, 2CD 
Het is op de kop af 
tien jaar geleden dat 
White Lies To Lose My 
Life uitbracht en we 

herinneren ons de grote impact daarvan. De Britse 
band profiteerde in die tijd optimaal van de grote 
successen van Editors en Interpol, voegde daar 
een eigen geluid aan toe, overtuigde vervolgens 
pers en publiek met jubelende kritieken en speelde 
vanuit het niets in heel Europa festivalterreinen 
vol. Het grote succes brokkelde de jaren erna 
langzaam af en nu de muzikale carrière van het 
trio rond zanger Harry McVeigh in een impasse is 
geraakt, grijpt de band terug op het prille succes 
van het geweldige To Lose My Life met een luxe 
heruitgave. Behalve het overtuigende originele 
album betekent dat een extra album met b-sides, 
(onuitgebrachte) demo’s en live-opnames, inclusief 
een geslaagde remix van Nothing To Give door 
M83. (Hans van der Maas)

WHITESNAKE  
Slip Of The Tongue - 30th 
Anniversary Remaster 
2LP, 2CD, 6CD+DVD 

Na het immense succes van 1987 (de plaat) 
moest er een opvolger komen. Het grootste 
gedeelte van de videoclip- en tourbezetting van 
die plaat bleef behouden, terwijl Vivian Campbell 
vriendelijk verzocht werd zijn heil ergens anders te 
gaan zoeken. Coverdale en Vandenberg startten 
schrijfsessies en de nieuwe plaat kreeg vorm. 
Volgens de overlevering kreeg Ad een polsblessure 
en om een lang verhaal kort te maken: Steve Vai 
speelde de gitaarpartijen op de plaat. Nu is hij 
opnieuw uitgebracht, waarbij gelijk opvalt dat de 
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LET IT BLEED

BRIDGES TO BUENOS AIRES

Mick Jagger’s 4 solo albums finally reissued on LP.. Release 6  december

Recorded live during their 
Bridges To Babylon tour, 
featuring special guest 
appearance by Bob Dylan. 
A true ‘greatest hits’ set 
including Satisfaction, 
Gimme Shelter, Miss You, 
Like A Rolling Stone, 
Sympathy For The Devil, 
Honky Tonk Women, Brown 
Sugar and many more.

Available on 2CD+DVD/2CD+BluRay/DVD/BluRay/3LP/3LP coloured

ROLLING STONES

Ltd. edition, 
hand numbered 
remastered 50th 
Anniversary, 
including the album 
in mono and stereo 
on 2 LP’s and 2 
SACD’s + 7” single, 
80-page book, 
lithographs, poster.

JOIN US ON  FACEBOOK
UNIVERSAL MUSIC LEGENDS
facebook.com/UniversalMusicLegends
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trackvolgorde van de originele plaat veranderd 
is. Daaraan toegevoegd zijn o.a. de US-versies en 
de b-kant Sweet Lady Luck. De dubbelaar bevat 
ook een schijf met monitormixen. De uitgebreide 
box heeft bovenstaande aan boord maar ook de 
promoplaat waarop interviews rond de nummers 
te horen zijn, een schijf waarop de nummers in hun 
evolutie te horen zijn, een schijf met sessieopnames 
en het Donington-optreden uit 1990. (Hermen 
Dijkstra)

FRANK ZAPPA H 
Halloween '73 Live in 
Chicago 
(Universal) 
CD, 4CD 
Halloween 73 brengt ons 
twee complete shows 
opgenomen in Chicago 
op 31 oktober 1973. 
Op dat moment was 
Napoleon Murphy Brock 

net toegetreden om een deel van de vocalen 
en de saxofoon ter hand te nemen, terwijl ook 
drummer Chester Thompson nieuw in de band 
was. De concerten zouden de opmaat worden tot 
een ijzersterke periode in de carrière van Frank 
Zappa. Dit mede omdat naast de baas en de 
nieuwelingen ook toetsenvirtuoos George Duke 
in de band zat. Voeg daarbij de drums van Ralph 
Humphrey, de percussie van Ruth Underwood en 
de broers Bruce en Tom Fowler en je hebt een 
ijzersterke band. Naast materiaal uit het verleden 
wordt ook al even gekeken naar de toekomst. Zo 
krijgt Cosmic Debris hier al een duidelijke plek 
terwijl ook vroege versies van Penguin In Bondage 
en het fraaie Village Of The Sun hier al een plekje 
hebben. De eerste drie schijven van deze box 
herbergen de Helloween-concerten, terwijl de 
vierde schijf een selectie van rehearsals laat horen 
die op 20 en 21 maart opgenomen zijn. Vier 
schijven met prachtige muziek, gehuld in een box 
waarin ook een masker en handschoenen terug te 
vinden zijn. (Hermen Dijkstra)

WIEBREN RIJKEBOER 
– DE PSYCHEDELISCHE 
SIXTIES - 56 
Amerikaanse Bandjes 
Wie door het vorige boek van 
Wiebren Rijkeboer American 
Outlaws ook op het spoor 
kwam van obscure doch 
geweldige singer-songwriters, 
kan zijn lol op met zijn nieuwe 

boek De Psychedelische Sixties. Maar liefst 56 bands 
uit de periode 1966-1970 krijgen van Rijkeboer een 
beschrijving en hij heeft ze daarbij onderverdeeld 
naar regio. Startend met de Westcoastpop van Cal-
ifornië gaat hij langs bekende en invloedrijke bands 
als The Byrds, Love en The Seeds al snel de obscu-
riteit in en worda je meegezogen in de lotgevallen 
van de sunshine pop van The Peanut Butter Con-
spiracy of de acidrock van The Savage Resurrection. 
Vervolgens trekken we naar New York met o.a. The 
Remains om door te reizen naar Texas. Daar word de 
psychedelische sound bepaald niet door bloemen-
kinderen gemaakt, maar door doorgetripte bands als 
13th Floor Elevators of de voorloper van ZZ Top, The 

BOEKEN

Moving Sidewalks (mét Billy Gibbons). Tenslotte be-
handelt hij nog wat essentiële bands uit de midwest 
en de rest van de VS. En voor het gemak is er ook 
een spotify playlist gemaakt, zodat je bij het lezen 
meteen de soundtrack paraat hebt. (Bert Dijkman)

GODFRIED NEVELS – I 
LOVE 80’S MUSIC 
Godfried Nevels is niet alleen 
een zeer gewaardeerde 
schrijver van dit magazine 
Mania, maar ook schrijver van 
inmiddels twee boeken. Met 
zijn debuut Forever 27 had 
hij terecht succes, want hij 
is een goed geïnformeerde 

schrijver met het talent verhelderend te schrijven. In 
zijn nieuwe boek I Love 80's Music behandelt hij het 
roemruchte decennium dat zich laat kenmerken door 
MTV, haarspray, bandplooibroeken en een overdaad 
aan synthesizers. Veel artiesten uit die jaren zijn daar 
niet ongeschonden uit gekomen en Nevels laat een 
groot aantal terugkijken op hun carrière. Hij kiest 
hier vooral voor de artiesten die groot commercieel 
succes hebben gehad en waar de een (Francis Rossi 
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bijvoorbeeld) relativerend terugkijkt op die periode, 
is een ander (Terence Trent D'Arby) daar goed van in 
de war geraakt. Kim Wilde verteld over haar depress-
ies, Tony Hadley over de fricties binnen Spandau Bal-
let en Jermaine Jackson blikt terug op het leven van 
zijn broer Michael. Het voorwoord werd geschreven 
door Gerard Ekdom. (Bert Dijkman)

HARM PETER SMILDE – 
HOW DOES IT FEEL:  
Leven met Bob Dylan 
In zijn Nobelprijs-acceptatie-
speech zei Bob Dylan dat hij 
dankbaar was dat zijn songs 
een plaats hebben gekregen 
in de levens van vele mensen. 
Dat is precies wat dit boek laat 
zien: de Dylan-factor in het 

leven van 26 Nederlandse en Vlaamse muzikanten, 
schrijvers, journalisten, kunstenaars en geestelijken 
van verschillende generaties. Harm Peter Smilde 
hield gesprekken met onder meer Freek de Jonge, 
Jan De Smet, Lucky Fonz III, Saskia De Coster, 
Ernst Jansz, Raymond van het Groenewoud, Henk 
Hofstede en Roos Rebergen. Aan de hand van die 
dialogen neemt hij de lezer mee in zijn zoektocht 
naar de vele facetten van Bob Dylan: de prediker, de 
vernieuwer, de (ver)dichter enzovoorts. Zo schetst hij 
ook een tijdsbeeld en komen persoonlijke verhalen 
naar voren. Tussendoor geeft de auteur zijn persoon-
lijke analyse van Dylans werk. Het resultaat is een 
caleidoscopisch beeld in tien hoofdstukken van een 
artiest die het gezicht van de popmuziek bepaalde 
en nu al klassiek is.

DAVID FOENKINOS – 
Lennon
In het Dakota, een duur ap-
partementencomplex in New 
York, luistert een psychother-
apeut naar zijn patiënt. De 
patiënt is een vijfendertig-
jarige man die praat over de 
vrouw van wie hij zielsveel 
houdt, over de relatie met zijn 

twee zoons en over zijn jeugd in Liverpool. Én over 
zijn tijd als leider van The Beatles, de grootste band 
aller tijden. De band die hij ooit populairder dan 
Jezus noemde. John Lennon beëindigde in 1975 zijn 
muzikale carrière om in New York voor zijn gezin te 
zorgen. De media kunnen slechts gissen naar zijn 
beweegredenen om zich terug te trekken. De enige 
aan wie hij die uit de doeken doet is zijn therapeut. 
Als groot fan deed David Foenkinos jarenlang 
onderzoek naar het mysterieuze leven van John Len-
non. Met Lennon is het hem gelukt een uniek beeld 

te schetsen van de laatste vijf teruggetrokken jaren 
van de ster, voordat hij voor zijn huis werd doodge-
schoten door een manische fan. 

FLEA – ACID FOR THE 
CHILDREN
Toen Flea in 1962 als Michael 
Peter Balzary in Australië ter 
wereld kwam, kon niemand 
nog vermoeden dat hij zou 
uitgroeien tot een van de 
meest iconische muzikanten 
ter wereld. Nu stelt hij zijn 
turbulente levensverhaal 

op virtuoze wijze te boek in zijn langverwachte 
autobiografie. In Acid For The Children bewijst 
Flea zich als een literair talent, wiens schrijfstijl 
even scherpzinnig, vermakelijk en buitengewoon 
onvoorspelbaar is als de auteur zelf. Door middel 
van hilarische anekdotes, poëtische overpeinzingen 
en hier en daar een vleugje fantasie kijkt hij terug op 
zijn pogingen om te ontsnappen aan de destructieve 
factoren uit zijn jeugd en zijn zoektocht naar zichzelf 
en naar betekenis. Tegenover de successen van 
de Red Hot Chili Peppers met albums als Blood 
Sugar Sex Magik en Californication stonden grote 
tegenslagen zoals het verlies van vriend en mede-
bandlid Hillel Slovak en zijn persoonlijke gevecht 
tegen een drugsverslaving. 

66

M A N I A



HERVE BOURHIS – 
Het Kleine Boek Van 
De Beatles
Volledig bijgewerkte 
uitgave op Concerto-
books van het leukste 
Beatlesboek, overvol 
met tekeningen, 
feitjes en anekdotes. 

De Franse illustrator en cartoonist Hervé Bourhis is 
in zijn thuisland geen onbekende. Hij won diverse 
prestigieuze prijzen waaronder een voor zijn com-
plete oeuvre in 2010. Bourhis is Beatles-fan en die 
liefde resulteert in een prachtige vormgegeven boek 
waarin het levensverhaal van de fab four middels 
tekeningen wordt verteld. Vanaf de vroegste jeugd, 
de opkomst, het wereldwijde succes en het bittere 
einde tot aan de solojaren komt alles aan bod. Leuk 
zijn daarbij de details die het verhaal in tijdsperspec-
tief zetten; hitjes uit het besproken jaartal, nieuws-
feitjes en vooral het grote aantal Beatles-epigonen 
(E.L.O., 10cc etc) maken het verhaal mooi af. Bourhis 
heeft oog voor detail en weet de lezer regelmatig te 
verrassen met een leuk feitje. 

GUIDO VAN DRIEL – 
In Holland Suburbia
In een typische Hollandse 
buitenwijk met eentonige rijt-
jeshuizen wordt op een nacht 
het lijk van een achttienjarige 
jongen gevonden. De dode 
is Jonas van der Geest. Hij is 
lid van het ‘garage’-bandje In 
Holland Suburbia (I.H.S). Jo-
nas heeft alleen een bloeder-

ige snee op zijn voorhoofd. Waaraan hij is bezweken 
is niet meteen duidelijk. Een buurman vertelt dat hij 
hem de avond ervoor op handen en voeten door de 
voortuinen van de huizen heeft zien kruipen. Inspec-
teur van politie Harry Kleijn gaat de dood van Jonas 
onderzoeken. De inspecteur onderzocht ook de zaak 
van een ander bandlid van I.H.S., Ido Lindemans. Die 
moest een half jaar geleden onverwacht zijn linkerarm 
missen. Die werd eraf geslagen door een rondvlieg-
ende metalen schijf. Jonas’ vader, een grondwerker, 
ontdekte dat de mysterieuze schijf het afsluitdeksel 

was geweest van de boorput op het Wilde Landje. 
Die boorput was in de jaren zestig gegraven door de 
NAM. Ondanks dat er een diepterecord werd verbro-
ken (4850 meter) werd er gas noch olie gevonden. 
Het onderzoek van de inspecteur brengt een keten 
gebeurtenissen aan het licht. 

CHRIS WARE – 
Rusty Brown
Een monumentale 
gebeurtenis in de 
striphistorie. Het 
eerste deel van een 
nieuw meesterwerk 
door de auteur van 
Building Stories. 
Chris Ware doet een 

poging de zin van het bestaan te vatten in een enkel, 
schitterend vormgegeven beeldverhaal. Rusty Brown 
volgt een halve dag lang de levens van drie mensen in 
het Amerikaanse midwesten. Chris Ware vervlecht het 
leven van de jongen die wakker wordt met superkracht-
en met het leven van de tiener die later als vader zijn 
teleurstellingen wegstopt op Mars en met het leven 
van de vrouw die naar de liefde van slechts een andere 
persoon op aarde verlangt. De meer traditionele lief-
hebbers van de graphic novel kunnen hun hart ophalen 
aan de geweldige tekeningen en schitterende vorm-
geving. Chris Ware wordt alom beschouwd als een van 
de beste striptekenaars van zijn generatie. 

JACQUES TARDI – 
Het ware verhaal van 
de onbekende soldaat 
/ Het gedrocht en de 
guillotine
Twee verhalen over 
lust, waanzin en dood. 
De onbekende soldaat 
en Het gedrocht en de 
guillotine behoren tot 
de hoogtepunten uit het 
oeuvre van Tardi en – zeg 

maar gerust – de hoogtepunten van het volwassen 
beeldverhaal. Ook na veertig jaar hebben deze 
klassieke vertellingen niets van hun dramatische 
kracht verloren.
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ERIC COATES 
Orchestral works [4032041] 
Eric Coates werd met name in Engeland 
wel beschouwd als de ongekroonde 

koning van de lichte muziek. Veel van zijn muziek 
werd gebruikt als herkenningsmelodie voor 
programma’s op de Britse radio. Ook is het nummer 
By the sleepy lagoon rode draad bij de attractie 
Aquanura in De Efteling.  John Wilson start met 
een serie waarin de muziek van Coates opnieuw ten 
gehore wordt gebracht. Hij doet dit op een manier 
die Coates zou hebben aangesproken: snel en 
levendig. (Peter Simmers)

NELSON FREIRE 
Encores [4037599] 
Briljant idee: vraag aan een 
meesterpianist die vijfenzeventig 

wordt wat hij, als het aan hem ligt, als toegift zou 
spelen. Nelson Freire heeft een lange en brede 
carrière achter de rug en kon dus putten uit een 
overvloed aan schatten. Het gaat van Purcell en 
Scarlatti tot Richard Strauss en Sjostakovitsj, van 
wie de Fantastische Dansen opus 5 uit 1922 een 
voorbeeldige, levendige uitvoering krijgen. Voor 
Freire is het hoorbaar speelkwartier in deze dertig 
(!) stukken, waarin ook nog voldoende te ontdekken 
valt. Zoals de Spaanse componist Enrique Granados, 
van wie het melancholieke Quejas, O La maja Y El 
Ruiseñor is opgenomen, onderdeel van de suite 
Goyescas uit 1911. (Enno de Witt)

MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA 
Raminta Šerkšnytė [4042463] 
Litouwen is de verbindende draad 
op dit fantastische album. Drie 

vrouwelijke hoofdpersonen: twee dirigenten en 
een componist die schitteren in uitvoering en 
muzikale zeggingskracht. Voorop natuurlijk de 
composities van Raminta Šerkšnytė: aangrijpend 
en vol emotionele kracht. Ze laat in haar 
composities constante afwisselingen van licht 
en donker, warm en koud horen. Fraai komt dit 
tot uiting in Midzomerlied, verwijzend naar de 
zomerzonnewende. Dit stuk is ‘als een lange reis 
naar onze gemoedsrust,’ legt ze uit, ‘dat allereerst 
leeft in onze verbeelding. Nergens buiten kunnen 
we deze gemoedsrust vinden, alleen in onszelf.’ Op 
vergelijkbare wijze is dit te horen in het oratorium 
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Songs of Sunset and Dawn. Een magistraal werk vol 
schoonheid en expressie. (Peter Simmers)

THE HILLIARD ENSEMBLE & JAN 
GARBAREK 
Remember Me, My Dear  
[4040047] 

Remember Me, My Dear is een live-registratie uit 
2014 van The Hilliard Ensemble en ECM-icoon 
Jan Garbarek. Twintig jaar na de release van hun 
eerste gezamenlijke album Officium, waarvan er 
een miljoen exemplaren over de toonbank gingen, 
werd het concert opgenomen in een volgepakte 
Chiesa della Collegiata dei Santi Pietro e Stefano in 
Bellinzona (Zwitserland) in het kader van hun laatste 
tournee. Ondanks de sterk contrasterende muzikale 
interpretaties mengt de sacrale muziek van de vier 
zangers met de sopraansax improvisaties van Jan 
Garberek in de ruime akoestiek van de kathedraal 
tot een boeiend hoorspel. Garbarek geeft de 
middeleeuwse muziek een moderne glans waardoor 
het een sterk gevoel van tijdloosheid krijgt. (Luc van 
Gaans)

MOZART - REQUIEM RV 626 
Rusquartet[4031532] 
In de tijd zonder de moderne 
communicatiemiddelen zoals radio, 

tv, internet, etc. wilde men composities voor grote 
bezettingen opnieuw kunnen horen en spelen in 
eigen kring. Werken werden daarom omgezet voor 
kleinere ensembles of solo-instrumenten. Hier speelt 
het Russische viertal op technisch voortreffelijke 
wijze twee werken van Mozart in arrangementen 
voor strijkkwartet en -sextet uit het begin van de 19e 
eeuw. Waar in het Requiem de dramatiek van het 
koor wordt gemist, sprankelt het in het sextet. Het 
Rusquartet heeft wellicht bekendheid in Nederland 
door hun bijdrage aan het jaarlijkse Orlando Festival 
in Kerkrade, maar een vermelding van de bezetting 
en hun achtergrond had niet misstaan in het 
bijgesloten boekje. (Peter Simmers)

ORLINSKI 
Facce d’amore   [4042876] 
Op zijn tweede album laat de Poolse 
countertenor ons nader kennismaken 

met zijn grote stemkwaliteiten. Deze rijzende ster 
gebruikt hiervoor naast werken van Händel, Scarlatti 
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en Cavalli onder andere werken uit het repertoire van 
wat onbekendere componisten zoals Boretti, Predieri, 
Matteis en Orlandini. De pareltjes uit de barok laat hij 
schitteren door zijn fraaie dramatische performance 
en zijn volle warme geluid, waarbij hij ondersteund 
wordt door een degelijk spelend Il pomo d’oro, dat 
ook de ruimte krijgt om te soleren. (Peter Simmers)

SINFONIA OF LONDON JOHN 
WILSON 
Korngold Symphony In F Sharp / 
Them [4023566] 

Erich Wolfgang Korngold is een van de belangrijkste 
en invloedrijkste filmcomponisten van Hollywood. John 
Wilson heeft met zijn opnieuw vormgegeven Sinfonia 
of London inmiddels al veel ervaring in het spelen van 
filmmuziek. Wilson voelt wellicht daardoor de meer 
klassiekere werken van Korngold goed aan en laat zijn 
orkestleden excelleren op het eerste album met dit 
orkest. Hoofdmoot op dit nieuwe album is de Symfonie 
in F. Van de overige twee werken is Straussiana een 
eerbetoon aan Wenen, waar Korngold lange tijd werkte 
voordat hij naar de USA vluchtte in 1934. (Peter Simmers)

ALEXANDRE THARAUD 
Versailles  [4052533] 
Pianogrootheid Alexandre Tharaud 
stelde een programma samen 

met vooral oorspronkelijk voor de klavecimbel 
bestemd werk van Franse componisten uit de 
barok, grofweg het einde van de zeventiende en 
het begin van de achttiende eeuw. Met uiteraard 
veel Rameau, naast een lange rij die niet echt voor 
de meester onderdoen, van Lully tot Couperin, 
van wie hij een prachtig ijle Les Ombres Errantes 
neerzet. Zoals de Franse barok toch al wat 
luchtiger is dan zijn Duitse evenknie. Zeker in de 
handen van Tharaud, die met ogenschijnlijk speels 
gemak door het materiaal dartelt en het naar zijn 
hand zet. (Enno de Witt)

ARCADI VOLODOS 
Schubert: Piano Sonata [3862007] 
In 2002 maakte de Russische virtuoos 
Arcadi Volodis al overtuigende opnames 

van een aantal Schubert-sonates, waaruit eens te 
meer zijn onnavolgbare beheersing van de piano 
bleek. Op zijn recente release koppelt hij één van 
Schuberts laatste werken voor solopiano, geschreven 
in 1828, een paar maanden voor zijn dood, aan de 
magnifieke menuetten. Ik zal er vast teveel in horen, 
maar in die sonate balt zich Schuberts compositorisch 
vermogen op grootse wijze samen, net als in het late 
werk van zijn grote held Ludwig van Beethoven. Wat 
ook te maken zal hebben met Volodis’ verbluffende 
technische kunnen. (Enno de Witt).

TV SERIES

KILLING EVE SEIZOEN 2 
Killing Eve vertelt het verhaal 
van twee vrouwen, aan 
elkaar gebonden door een 
gelijkwaardige obsessie en 
één brute daad: Eve, een 
MI6 agent, en Villanelle, de 
prachtige, psychopathische 
huurmoordenaar die zij moet 
vinden. Seizoen 2 begint 

dertig seconden na de laatste aflevering van het 
eerste seizoen, Eve is afgehaspeld en Villanelle is 
verdwenen. Eve heeft geen idee of de vrouw die zij 
heeft neergestoken levend of dood is en nu zitten 
beiden diep in de problemen. Eve moet Villanelle 
vinden voordat iemand anders dat doet, maar zij is 
niet de enige die naar haar op zoek is.

WISTING H 
Cast: Carrie-Ann 
Moss  
De thrillerserie 
Wisting is 
gebaseerd op 
de internationaal 
bekroonde 
bestsellers 
van voormalig 
politierechercheur 
Jørn Lier Horst over 
hoofdinspecteur 
William Wisting 
(47) en zijn dochter, 
misdaadjournaliste 

Line (24). De serie verweeft de plots van twee 
boeken, De kluizenaar en Jachthonden.
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TV SERIES

AGA 
Regie: Milko Lazarov 
Cast: Mikhail Aprosimov, 
Feodosia Ivanova, Galina 
Tikhonova, Sergey Egorov, 
Afanasiy Kylaev 
Rendierjager Nanook en 
zijn vrouw Sedna leven op 
de besneeuwde vlaktes in 
het noorden. Hun dagelijkse 
leven is hard, maar ze klagen 

nooit. In plaats daarvan vertellen ze elkaar de oude 
legendes en hun dromen. Die kunnen gaan over 
ingebeelde ontmoetingen met dieren, mensen – 
dood of levend – het heeft allemaal een betekenis. 
Sedna voelt zich niet goed, eigenlijk is ze ernstig 
ziek. Ondanks de huisgemaakte zalf die ze op haar 
pijnlijke buik smeert, weet ze dat ze stervende is. 
Ze zou zo graag praten over Ága, hun dochter, die 
jaren geleden de ouderlijke yurt verliet om te gaan 
werken in een diamantmijn. Maar Nanook weigert 
dit onderwerp aan te kaarten. ‘Ága toont onthutsend 
hoe het traditionele leven in Siberië wegsmelt.’ De 
Volkskrant

ALL IS TRUE 
Regie: Kenneth Branagh 
Cast: Kenneth Branagh, Judi 
Dench 
All Is True vertelt het verhaal 
achter een donkere en 
onbekende periode in het 
leven van William Shakespeare 
(Kenneth Branagh). Het is 
1613 en Shakespeare is de 
beroemdste schrijver van 

het tijdperk. Wanneer zijn geliefde Globe Theatre 
afbrandt, keert hij terug naar zijn geboortestad 
Stratford-upon-Avon, waar zijn gezin woont. 
Gekweld door de dood van zijn enige zoon Hamnet 
probeert hij de relatie met zijn vrouw Anne (Judi 
Dench) en zijn dochters te herstellen. Hiervoor moet 
hij zijn tekortkomingen als afwezige man en vader 
erkennen. In zijn zoektocht naar innerlijke vrede 
moet hij duistere familiegeheimen en leugens in de 
ogen kijken.

FILMS

DESDE ALLA 
Regie: Lorenzo Vigas 
Cast: Alfredo Casto, Luis 
Silva 
Armando is een man van 
middelbare leeftijd die in 
Caracas in een laboratorium 
voor gebitsprotheses werkt. 
Armando lokt jongetjes bij 
de bushalte en biedt hen 
geld aan om met hem naar 

zijn huis te gaan waar hij enkel van hun gezelschap 
geniet zonder hen aan te raken. Hij houdt zich 
verder bezig met het bespioneren van een oude 
man, waarmee hij blijkbaar een traumatische band 
heeft. Op een dag ontmoet Armando Elder, een 
jonge gangster en lid van een lokale bende. Elder 
wordt een regelmatige bezoeker van Armando’s 
huis, voornamelijk gedreven door economische 
belangen. Gaandeweg ontstaat er een onverwachte 
intimiteit tussen hen die hun beider levens voor altijd 
zal veranderen. ‘Ongetemd, ongeremd en onveilig 
(…) betoverende, hypnotiserende cinema.’ NRC 
Handelsblad/NRC Next

DEVIL’S PIE - 
D'ANGELO H 
Regie: Carine 
Bijlsma 
Devil's Pie - 
D'Angelo is een 
intiem, ontroerend 
en verrassend 
portret van één 
van de meest 
mysterieuze figuren 
uit de hedendaagse 
muziekscene: 
D'Angelo, die met 
zijn albums Brown 
Sugar (1995) en 

Voodoo (2000) een ongeëvenaarde status verwierf 
binnen de neo-soul movement. In de documentaire 
volgt de Nederlandse documentairemaker Carine 
Bijlsma D'Angelo tijdens de tournee van zijn album 
Black Messiah. De soulmuzikant ging de jaren 
ervoor door een moeilijke periode waardoor hij 
meer dan een decennium uit het publieke oog 
verdween. In die tijd raakte hij in een spirituele 
crisis door zijn status als superster, wat zich uitte 
in meerdere tragedies en keerpunten in zijn leven. 
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Bijlsma duikt in de wereld van de muzieklegende en 
komt via interviews met D'Angelo, grote namen als 
Questlove, Pino Palladino, Alan Leeds (voormalig 
tourmanager van Prince en James Brown) en 
nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal, er 
langzaam achter wie D'Angelo eigenlijk is. 

EL REINO H 
Regie: Rodrigo 
Sorogoyen 
Cast: Antonio de 
la Torre, Mónica 
López, Josep 
Maria Pou 
Manuel Gómez 
Vidal is een geliefde 
en charismatische 
politicus die het 
goed voor elkaar 
heeft: hij heeft 
veel aanzien, een 
liefdevolle familie 
en veel vrienden. 

Maar hij is ook onderdeel van een corrupt politiek 
systeem, waar ieder zich verrijkt met publiek geld. 

Terwijl hij een collega en goede vriend indekt, 
wordt hij zelf het middelpunt van de aandacht en 
schuiven zijn partijgenoten alle schuld op hem. 
Maar Manuel laat zich niet kennen en duikt diep in 
het vuile spelletje. De politieke thriller El Reino was 
één van de grote winnaars dit jaar bij de uitreiking 
van de Goya’s, de Spaanse Oscars. De film sleepte 
maar liefst zeven prijzen in de wacht waaronder die 
voor Beste Regie voor regisseur Rodrigo Sorogoyen 
(Que Dios Nos Perdone) en acteur Antonio de La 
Torre, die net als in de vorige film van Sorogoyen de 
hoofdrol speelt. ‘Beklemmend en intrigerend.’ De 
Groene Amsterdammer

QUEEN OF 
HEARTS H 
Regie: May el-
Toukhy 
Cast: Trine 
Dyrholm, 
Gustav Lindh, 
Magnus Krepper, 
Frederikke Dahl 
Hansen, Preben 
Kristensen 
Anne lijkt haar 
leven op orde 
te hebben. Ze is 
getrouwd, heeft 
twee dochters, 

een goede baan en een mooi huis. Het leven van 
de familie wordt echter verstoord wanneer Gustav, 
Peters roekeloze tienerzoon uit een eerder huwelijk, 
bij hen intrekt. Terwijl Peter het moeilijk heeft met zijn 
komst, bouwt Anne al snel een band op met Gustav. 
Hun relatie verandert wanneer ze alles op het spel 
zet door de jongen te verleiden en ze voor een keuze 
met onvoorstelbare gevolgen komt te staan.

ROCKETMAN H 
Regie: Dexter 
Fletcher 
Cast: Taron 
Egerton, Jamie 
Bell, Richard 
Madden, Bryce 
Dallas 
Taron Egerton 
(Kingsman: The 
Secret Service, 
Sing) is Elton 
John in de nieuwe 
bioscoopfilm 
Rocketman, een 
musical fantasy 
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gebaseerd op het bijzondere verhaal van de 
legendarische artiest in het begin van zijn 
carrière. In de film komen de meest geliefde 
nummers van Elton John voorbij die worden 
gezongen door hoofdrolspeler Taron Egerton. 
Rocketman vertelt het inspirerende verhaal over 
een small-town boy die uitgroeide tot een van 
de meest iconische personen uit de popcultuur. 
Verder o.a. met Jamie Bell (The Adventures of 
Tintin) als tekstschrijver en schrijfpartner Bernie 
Taupin, Richard Madden (Game of Thrones) 
als John Reid, Eltons eerste manager en Bryce 
Dallas Howard (Jurassic World: Fallen Kingdom) 
als Eltons moeder Sheila Farebrother.

YESTERDAY H 
Regie: Danny 
Boyle 
Cast: Himesh 
Patel, Lily James, 
Sophia Di Martino, 
Ellise Chappell 
Wat als The Beatles 
nooit hadden 
bestaan en jij de 
enige persoon bent 
die hun nummers 
kent? Doen alsof 
die nummers van 
jou zijn en de beste 
songwriter aller 

tijden worden! Oscarwinnend regisseur Danny 
Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) werkt 
samen met succesvol scenarioschrijver Richard 
Curtis (o.a. Notting Hill) voor deze nieuwe komedie 
over een worstelende muzikant die beseft dat hij 
de enige persoon op aarde is die zich The Beatles 
kan herinneren.
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Live in de winkels

Binnenkort BinnenBINNENKORT BINNEN
22 november
The Beatles - Singles Collection
Beck - Hyperspace
Bruut & Anton Goudsmit - Go Surfing
Chemical Brothers - Surrender Deluxe
Leonard Cohen - Thanks For The Dance
Coldplay - Everyday Life
Jimi Hendrix - Songs For Groovy Children
Lindemann - F+M
Matt Winson - Oscillate
Nits - Knot
Lian Ray - Rose
Jack Penate - After You
 
29 november
Pink Floyd - The Later Years
Prince - 1999

6 december
Muse - Origin Of Muse Box
The Who - The Who

20 december
Frank Zappa - Hot Rats 50th Anniversary

10 januari
Dewolff  - Tascam Tapes

17 januari
Roosbeef - Lucky

24 januari
Eefje De Visser - Bitterzoet

31 januari
Isobel Campbell
 - There Is No Other

14 februari
Tame Impala - The 
Slow Rush
2LP, 2LP Indie Only 
rood/blauw, 2LP 
groen, CD. Release 
14-02.



GRAND
CRU

NO
RISK
DISC

LUISTER
TRIPS

FKA TWIGS
Magdalene

HALF MOON RUN 
A Blemish In The Great 
Light

BARRY HAY & JB MEIJERS
For You Baby

JOE HENRY
The Gospel According To 
Water

IGUANA DEATH CULT
Nude Casino SOUL REBELS

Poetry In Motion
TINDERSTICKS
No Treasure But Hope

LEIF VOLLEBEKK
New Ways

BESTEL NU IN EEN VAN ONZE WEBWINKELS

DJ SHADOW
Our Pathetic Age   

VANWYCK
Molten Rock

NICK CAVE & THE BAD SEEDS 
Ghosteen

UNDERWORLD
Drift Series 1
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