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TER INZAGE 
 



BLUES EN JAZZ 
 

[ABJ] 4.1 SHEP 

The traveler 

Kenny Wayne Shepherd Band 

Voor mijn gevoel is Kenny Wayne Shepherd een beetje de Garth Brooks van de 

blues. Beiden zijn er in geslaagd met hun genre de cross-over naar het poppubliek te 

maken. Daar zullen puristen misschien van gruwen, maar feit blijft dat beiden hun 

genre trouw zijn gebleven en daar hun eigen draai aan gegeven hebben. 
(www.rockportaal.nl) 
 

 

 

[ABJ] 4.3 BRUS 

Dangerous liaison - Antwerp 2006 

Joris, Bert; Brussels Jazz Orchestra – Royal Flemish Philharmonic 

Eén van de meest uitdagende avonturen die het Brussels Jazz Orchestra in zijn meer 

dan 20-jarige carrière ondernam! De vermaarde Belgische componist en arrangeur 

Bert Joris schreef 4 composities voor groot symfonisch orkest en groot jazzorkest. 

Samen bijna 100 musici op het podium, in een unieke wisselwerking tussen solisten, 

improvisatoren en instrumentengroepen. (www.brusselsjazzorchestra.com) 

 

 

[ABJ] 4.3 HERS 

Begin again 

Hersch, Fred & The WDR big band 

Fred Hersch kennen we als de pianovirtuoos die steevast met zijn trio of solo aantreedt, 

maar dit keer koos hij voor een samenwerking met de Duitse WDR bigband. Hersch liet 

een reeks oude composities aankleden door Vince Mendoza, de arrangeur die al 

samenwerkte met Björk en Joni Mitchell, en voegde er één nieuw stuk aan toe: het 

titelnummer. (De Standaard) 

 

 

[ABJ] 4.5 BARE 

33 

Bareket, Or 

Met zijn tweede album, getiteld 33, heeft bassist Or Bareket een erg mooi nieuw 

album gemaakt. Gevoed door zijn familieachtergrond (Argentijnse moeder, 

Israëlische vader) en een grote liefde voor jazz heeft hij het album gevuld met fraaie 

composities die even gevarieerd als geweldig gespeeld zijn. (www.writteninmusic.com)  

 

[ABJ] 4.5 EILE  

And then comes the night 

Eilertsen, Mats – Fraanje, Harmen en Strøne, Thomas 

De Noor Mats Eilertsen is een bijzondere bassist uit de Scandinavische jazzscene. Hij 

staat bekend om zijn warme, lyrische basspel; evenwichtig en experimenteel tegelijk. 

Het is dan ook niet voor niks dat het nieuwste album van dit trio Then Comes The 

Night wordt uitgebracht door het beroemde platenlabel ECM. (www.junushoff.nl) 
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[ABJ] 4.5 LAGE 

Love hurts 

Lage, Julian 

Meestergitarist Julian Lage is alweer terug met een nieuw album. Love 

Hurts is de snelle opvolger na het vorig jaar verschenen Modern Lore. Zo 

is Love Hurts een wat merkwaardig Lage album geworden. Aan de ene 

kant hoor je de grote kwaliteiten van de gitarist en zeker ook van zijn trio, 

aan de andere kant zijn die twee popsongs wel heel erg slecht gekozen. 
(www.writteninmusic.com) 
 

 

[ABJ] 4.5 MARS 

The secret between the shadow and the soul 

Branford Marsalis Quartet - Calderazzo, Joey 

Drie leden van deze band spelen al twintig jaar samen. De vierde drummer Justin 

Faulkner is er al tien jaar bij. Dat dit kwartet een geoliede jazzmachine is, hoeft dus 

niet te verbazen. Saxofonist Marsalis, robuust op tenor, snijdend op sopraan, blaast u 

hier geregeld van uw sokken. (De Standaard) 

 

 

[ABJ] 4.5 MEHL 

Finding Gabriel 

Mehldau, Brad 

Met deze cd waagt Mehldau zich op riskante paden. Hier en daar loert bombast, 

de vele synthesizers zullen fans van zijn jazztrio verbaasd doen opkijken en de 

spirituele boodschap die de tien nummers verbindt, zal velen afschrikken. Maar 

Finding Gabriel biedt vooral fascinerende, ondefinieerbare muziek die boeit van 

begin tot einde. 

 

 

[ABJ] 4.5 TASS 

Sweet tension 

Tassin, Julien 

Met Sweet Tension conceptualiseert de Belgische gitarist Julien Tassin zijn 

persoonlijke kijk op de rol van de gitaar in de huidige jazzcontext. Het dynamische 

duo Thys-Pallemaerts levert hem met perfecte timing de bijpassende ritmen en juiste 

grooves aan. Internationale topkwaliteit. (www.jazzhalo.be) 

 

 

[ABJ] 4.5 VERB 

Suite réunion 

Verbist, Piet 

Sinds hij weg is bij Jef Neve, kreeg de Belgische contrabassist Piet 

Verbist tijd en ruimte om zijn eigen ideeën uit te werken. Na twee 

opnamen met zijn groep Zygomatik en eentje met Mamutrio is dit 

ondertussen zijn vierde release voor het Amerikaanse label Origin. Een 

nieuw begin ook met een akoestisch kwartet waarvoor hij acht stukken 

schreef. Suite Réunion is een heuse showcase voor Verbist als bassist 

maar vooral ook als componist. (Jazzenzo)  
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[ABJ] 4.6 SIMC 

Near and now 

Simcock, Gwilym 

De Welshe pianist Gwilym Simcock is een Europese 

jazzvirtuoos die pas door samen met Pat Metheny de 

wereld rond te toeren ook over de plas naam is gaan 

maken. Bij hem thuis in Berlijn kroop hij achter de piano, 

en speelde daar een reeks composities die hij opdraagt 

aan collega-pianisten als Billy Childs, Brad Mehldau en 

Russell Ferrante. Chick Corea noemde Simcock een creatief genie. Beluister deze cd 

en u zult hem geen ongelijk geven. (De Standaard)  

 

 

[ABJ] 4.6 TAXI 

Artificial horizon 

Barman, Tom 

De essentie van TaxiWars ligt vooral in het samenspel. In het samengaan van afzonderlijke talenten die elk een 

wezenlijke, evenwaardige bijdrage leveren. Soms ligt het experiment eerder bij de zang, dan weer bij de 

bundeling van ideeën tot frisse, hedendaagse en toegankelijke composities. Artificial horizon is een prima derde 

plaat van TaxiWars, dat de registers hiermee wat opentrekt, de uitdaging en het experiment volop aangaat. 
(www.dansendeberen.be)  

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB4p3KkfLUAhWIUlAKHdh-D0EQjRwIBw&url=https://www.belgoshop.com/nl/belgische-vlag.html&psig=AFQjCNFTPsqEjqgzsu0E93tJwRlRU4T9XQ&ust=1499343938377993


POPMUZIEK 
 

VERZAMELAARS 
[APM] 3.1 A/BOIT 

Boitlyfe 

Average Rob 

 

[APM] 3.1 A/BORN 

Born Bad: 40 tales of bad boys & dirty deeds 

 

[APM] 3.1 A/MMMM 

Mmmmweieihhh: massive tunes for 

the partyhard generation 

 

[APM] 3.1 A/MNMB 

MNM big hits 2019 

 

 

 

 

[APM] 3.2 EILI 

Don't smile at me 

Eilish, Billie 

‘Don’t Smile At Me’ is het debuut album van superster & singer-songwriter Billie Eilish. 

Op het album staan diverse eerder uitgebrachte singles als ‘Ocean eyes’, ‘Watch’ en 

‘bellyache’. Billie Eilish domineert wereldwijd de hitlijsten en radio’s! 

 

 

 

[APM] 3.2 MAHA 

Love and compromise 

Mahalia  

Love And Compromise is het debuutalbum van de nieuwe sensatie 

Mahalia. Het album is geproduceerd door Felix Joseph, met hulp 

van Sounwave, DJ Dahi, Pop Wansel (Ariana Grande, Alessia 

Cara) en Math Time Joy. Op het album verschijnen, naast twee 

eerder uitgebrachte singles 'I Wish I Missed My Ex' en 'Do Not 

Disturb' nog 11 andere tracks. 

 

 

[APM] 3.2 SIMO 

After the landslide 

Simons, Matt 

Het is al even geleden dat Matt Simons een nieuw album heeft uitgebracht maar 

hier is hij dan. "After The Landslide" is het 12 tracks bevattende nieuwe album 

van Matt Simons. 

  



[APM] 3.2 SWIF 

Lover 

Swift, Taylor 

Ruim tien jaar geleden bracht Taylor Swift haar eerste countryalbum uit. Inmiddels is ze zonder twijfel een 

van de grootste popsterren ter wereld. De zangeres brak al vele records en scoorde vele hits gaande van “Love 

Story” en “You Belong With Me” tot “Blank Space” en “Look What You Made Me Do“. De zangeres 

veranderde inmiddels ook al verschillende keren van stijl, zowel muzikaal als qua uiterlijk. 
 

Op Lover combineert Taylor Swift een hele 

hoop stijlen en weet ze een balans te vinden 

tussen evolueren naar een nieuwe sound en 

teruggrijpen naar de oude herkenbare 

Swiftsound. De verhalende teksten doen 

terugdenken aan de oude Taytay op het eerste 

gehoor, maar wie beter luistert kan ook 

maatschappijkritische teksten horen. Niets is 

wat het lijkt bij de zangeres. Op Lover keert 

Taylor Swift terug naar de verschillende fases 

uit haar carrière op zowel muzikaal als tekstueel 

vlak. Ze weet ook verschillende genres te 

combineren op één album en zo ontstaat een 

kleurrijk geheel. Even kleurrijk als de cover van 

het album. (dansendeberen.be) 

[APM] 3.3 ARNO 

Santeboutique 

Arno 

Santeboutique is een gloednieuw werkstuk dat in zijn geheel afklokt op een goed 

halfuurtje speeltijd. Om maar te zeggen: Arno houdt de teugels op zijn nieuwste plaat 

goed strak. Als vanouds lopen muzikale inspiraties kriskras door elkaar en is er een fikse 

dosis Belgisch surrealisme aanwezig.  Het in de Brusselse ICP studio’s 

opgenomen Santeboutique vormt een bij vlagen best geslaagd album, waarop Arno als 

frisse zeventiger nog eens het allerbeste uit zichzelf haalt. (dansendeberen.be) 

 

[APM] 3.3 BANH 

Ma 

Banhart, Devendra 

Ma is een album van de gitarist Devendra Banhart. Op het album verwoord hij op een 

prachtige manier een autobiografisch verhaal waarin hij een shift maakt van 

experimentele muziek naar emotionele en intieme muziek. Het album is geproduceerd 

door de GRAMMY winnende Noah Georgeson.  

 

[APM] 3.3 BIGT 

U.F.O.F.  

Big Thief 

BIG THIEF komt met een splinternieuw album getiteld ‘U.F.O.F’ dat 3 mei 2019 

verschijnt op 4AD/Beggars. Een prachtig album met een collage van zoveel gedachtes en 

vraagtekens, het onderweg zijn, het onbekende ontdekken en dat allemaal gevat in 

harmonie met prachtige meeslepende melodieën. Big Thief is een band die altijd op zoek 

zal blijven naar nieuwe wegen en stelt zichzelf graag op de proef.  
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[APM] 3.3 BONI 

i,i 

Bon Iver 

i,i is een fantastisch album en we vertoefden gedurende veertig minuten inderdaad in 

de hemel. Bon Iver maakt experimentele, onlogische muziek, maar weet die op zijn 

eigen manier toch toegankelijk en doordacht genoeg te maken om er een gigantisch 

publiek mee aan te spreken. De band heeft met pakweg de wereldhit “Skinny Love” en 

het prachtige “33 “GOD” al nummers genoeg om een diverse schare aan fans 

wereldwijd te boeien, maar met zo’n steengoed album als i,i zal die groep alleen maar 

groeien. Justin Vernon weet met zijn genialiteit geen blijf, en zet dat dan maar om in 

het wondermooie i,i. Een versmelting van experimentele electro en toegankelijke folk, 

een cohesie die enkel hij tot in de fijnste details kan uitwerken. (dansendeberen.be) 

 

 

[APM] 3.3 CALE 

Stay around 

Cale, J.J. 

Dit is het eerste postuum werk van Cale na een decennium sinds zijn laatste studioalbum ‘Roll On’ uit 2009. 

Voor ‘Stay Around’ fungeerde zijn weduwe, muzikante Christine Lakeland Cale, als de compilatieproducer 

waarbij ze nog nooit eerder gehoorde nummers uit de studio en thuisopnames aanleverde. 

 

 

[APM] 3.3 CREE 

Live at Woodstock 

Creedence Clearwater Revival 

Deze langverwachte release viert het 50-jarig jubileum van Woodstock. Creedence 

Clearwater Revival was een van de bands op Woodstock, die al zeer succesvol waren 

geweest in de hitlijsten op dat moment. Doordat het concert plaatsvond na middernacht 

(door uitloop van de Grateful Dead), staat deze show wellicht niet meer bij iedereen op 

het netvlies. Deze live registratie bevat de grootste hits van de band, alsmede selecties 

van hun eerste drie LP’s. 

 

 

[APM] 3.3 CROW 

Threads 

Crow, Sheryl 

Voor het album ‘Threads’ werkte negenvoudig Grammy award winnares Sheryl 

Crow’s samen met vele artiesten en songwriters waaronder Keith Richards, Willie 

Nelson en Kris Kristofferson. 

 

 

 

[APM] 3.3 ELBO 

Giants of all sizes 

Elbow 

Giants Of All Sizes bewijst dat Elbow nog steeds groeiende en zoekende blijft. Ook nu weer 

biedt de groep tegen de achtergrond van een dolgedraaid, in twee kampen uiteenvallend en 

verdeeld land en het verlies van familie en vrienden, een luisteralbum op de groei aan dat de 

nodige tijd van de luisteraar vraagt, maar daar bijzonder veel voor teruggeeft. (dansendeberen.be)  

https://harelbeke.bibliotheek.be/catalogus?author=Creedence%20Clearwater%20Revival


[APM] 3.3 GALL 

Why me? Why not. [deluxe edition / extra tracks] 

Gallagher, Liam 

Why Me? Why Not. is een zeer degelijke plaat met elf uitstekende songs, maar 

bij momenten voelt het toch allemaal zeer voorspelbaar aan. Beady Eye flopte, 

op zijn vorige soloplaat voelde je soms ook wat leegtes en hier vult hij deze 

goed op, maar het is nog steeds niet dat stukje magie dat de albums van Oasis 

wel in zich hadden. (dansendeberen.be) 

 

 

[APM] 3.3 HOWA 

Jaime 

Howard, Brittany 

Nu de befaamde rock ‘n’ roll band Alabama Shakes op een laag pitje staat, vond 

frontvrouw Brittany Howard de tijd om solomateriaal op ons af te vuren. 

Howard heeft haar zus verloren op haar 8ste, en ‘Jaime’ gemaakt op haar 30ste. 

Daardoor is het misschien nog het meest van alles een plaat die zegt dat het een leven 

lang duurt om te leren omgaan met de leegte. En dat het zo lang mág duren. 
(dansendeberen.be/ Humo.be) 

 

 

[APM] 3.3 KIWA 

Kiwanuka 

Kiwanuka, Michael 

Michael Kiwanuka vestigt zich nog een beetje steviger op de 

troon van moderne koning van de soul. Identiteit is het 

sleutelwoord van zijn derde album. Met zijn eigen naam groot 

en duidelijk op de hoes gedrukt staat KIWANUKA onder 

andere in het teken van zijn Ugandese afkomst. Zijn hele 

carrière heeft Michael Kiwanuka gehoord: ‘Je zou meer platen 

verkopen mocht je een minder moeilijke naam hebben.’ 

Met KIWANUKA maakt hij voorgoed komaf met de 

onzekerheid die hij voelde over zijn naam, zijn afkomst, zijn 

muziek en zijn identiteit. En in dat proces levert de Brit een 

uitmuntend album. 

Slechte nummers zijn niet te vinden op KIWANUKA. Er is 

rekening gehouden met dynamiek en het tempo waarmee het album vooruit gaat. Funky afrobeat om sterk te 

openen en folky smooth soul met maatschappijkritische teksten wisselen elkaar af. Michael Kiwanuka komt 

met dit album in de buurt van de iconen van de muziekgeschiedenis. Topnummers zoals “Hero” en “Solid 

Ground” zullen ongetwijfeld nog jaren doorklinken. Een heel straffe plaat. (dansendeberen.be) 

 

 

[APM] 3.3 OLSE 

All mirrors 

Olsen, Angel 

Op eerdere platen sprong Angel Olsen als soepel van glam naar pop en van folk 

naar rock, nu ontpopt ze zich als statige vocaliste die de tijd neemt om echt 

zingen-gevoelig en bloedmooi – tegen een achtergrond van grootse maar nooit te 

zware arrangementen. De pakkendste songs die Olsen ooit opnam. (Oor)  

  



[APM] 3.3 POP 

Free 

Pop, Iggy 

De godfather van de punkmuziek, Iggy Pop, is terug met een nieuw album genaamd 

‘Free’! Het nieuwe album ‘Free’ heeft echter niets gemeen met zijn voorganger, of 

met een ander Iggy Pop-album. Samen met Leron Thomas en Noveller, heeft Iggy 

dit unieke sombere en contemplatieve album gecreëerd. 

 

 

[APM] 3.3 SHEE 

No. 6 : collaborations project 

Sheeran, Ed 

Als Ed Sheeran een album lost, staat de wereld op zijn kop. De release 

van zijn nieuwste bleef echter nog (relatief) onder de radar. In 

vergelijking met zijn voorgangers kreeg No.6 Collaborations 

Project amper reclame en een weinig swingende titel. Het enige dat 

wel hetzelfde bleef, is de hitfactor. Single “I Don’t Care” met Justin 

Bieber hing wekenlang rond het bovenste schavotje in de 

hitlijsten.  Een man met de carrière van Ed Sheeran heeft invloed in de 

muziekwereld. Hij nodigde voor zijn langspeler dan ook een 

karrenvracht aan artiesten uit; elk nummer is opgenomen met een 

andere artiest, en de lijst is indrukwekkend. Het feit dat Sheeran Justin 

Bieber en Eminem, die in het recente en verre verleden het al met elkaar op de stok kregen, op één album 

krijgt, zegt genoeg. (dansendeberen.be) 

 

 

[APM] 3.3 STAP 

We get by 

Staples, Mavis 

Ondanks het allang beproefde recept – een hutsepot van blues, soul, R&B, funk (het 

broeierige “Brothers And Sisters”) en vooral spirituele gospel – weet Staples duidelijk 

te maken dat ze zelfs op eerbiedwaardige leeftijd nog steeds uitstékende platen weet te 

maken. Haar nieuwste album hoeft zeker niet onder te doen voor eerder oerdegelijk 

materiaal.  (dansendeberen.be) 

 

 

[APM] 3.3 WILC 

Ode to joy 

Wilco 

Een nieuw album van Wilco, het lijkt een van de weinige absolute zekerheden in het leven. De Amerikaanse 

rockband rond Jeff Tweedy brengt al meer dan twintig jaar lang met een vrij vaste regelmaat albums uit. Hun 

elfde album Ode to Joy verschijnt drie jaar na hun grotendeels akoestische album Schmilco. Op Ode to 

Joy durft de band wat meer experimenteren dan op hun vorige twee, zonder echt uit hun comfortzone te 

stappen. Op zich is daar niets mis mee natuurlijk. (dansendeberen.be)  

 

  



[APM] 3.4 SLIP 

We are not your kind 

Slipknot 

We Are Not Your Kind’ is het langverwachte zesde album van de Amerikaanse metalband 

Slipknot. Op het album staat de single ‘Unsainted’ wat de band uitbracht ten tijde van de 

aankondiging van dit album. 

 

 

[APM] 3.6 JOSY 

Gimma 

Josylvio 

Josylvio, één van de bekendste hiphop artiesten uit Nederland, brengt alweer zijn vijfde 

album 'GIMMA' uit! 

Na zijn vorig succes met ‘Hella Cash’, die in 2018 de Vlaamse album charts binnenkwam 

op 3, is Josylvio helemaal terug om the scene omver te blazen. Josylvio verovert de 

(streaming)charts en kreeg in 2018 zelfs de titel ‘meest gestreamde artiest uit Nederland’. Hij behoort tot de 

crème de la crème van de Nederlandse hiphop, die ook in Vlaanderen enorm popular is. 

 

 

[APM] 3.6 RONS 

Late night feelings 

Ronson, Mark 

Late Night Feelings is het langverwachte, vijfde studioalbum van artiest, dj en producer 

Mark Ronson. De Academy-, Grammy- en Golden Globe-winnaar omschrijft Late Night 

Feelings als een verzameling 'sad bangers': uptempo hits met een melancholisch, 

persoonlijk randje. Op Late Night Feelings staan ook de gelijknamige single met Lykke 

Li en de eerste hitsingle van het album: Nothing Breaks Like A Heart met Miley Cyrus. 

Mark Ronson werkte voor Late Night Feelings bovendien samen met Camila Cabello, Alicia Keys, YEBBA, 

Angel Olson, King Princess, The Last Artful, Dodgr, Diana Gordon en Ilsey. 

 

 

[APM] 3.6 SAMP 

The return 

Sampa The Great  

Sampa The Great is een 25-jarige r&b en hiphopqueen – jazeker, we gooien meteen met grote woorden – met 

een activistische boodschap in haar nummers. Met zo’n naam zou je het haar misschien niet meegeven, maar 

‘The Great’ wijst niet op arrogantie. Integendeel, het duidt aan hoe ze als artieste de 

beste van versie van zichzelf kan zijn. Je zou zelfs kunnen stellen dat de Zambiaanse 

Sampa Tembo ernaar streeft om iedereen de verst geüpdatete versie van zichzelf te laten 

ontdekken. Geen album geschikter voor die taak dan deze triomftocht. Sampa laat 

slechts twee steken van de negentien vallen en alhoewel dat in breitermen niet zo 

denderend zou zijn, is het dat zeker en vast wel voor een album. Haar schijnbaar 

moeiteloze variatie, opvallend strakke sound en aanmoedigende teksten tonen dat 

Sampa geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken.  (dansendeberen.be) 
  



ENTERTAINMENT 
 

[AEM] 5.1 PEET 

Bart Peeters & Pop Up Koor olv Hans Primusz 

Peeters, Bart 

Vanaf eind november staan Bart Peeters en zijn Ideale Mannen in de Lotto Arena.Het 

wordt een feest met alle hits en hier en daar een vergeten pareltje.Eén van de gasten 

die langskomen is het 500 koppig Pop Up Koor olv Hans Primusz.Bart vond de 

samenwerking met het koor zo prettig dat ze samen een CD gemaakt hebben. 11 

bekende Bart Peeters liedjes, maar dan mét een 500 koppig koor! 

 

 

[AEM] 5.1 VERD 

Einzelgänger 

Verdickt, Geert 

Tussen de Dans & Dwaal tournee, die in december 2018 afliep, en de volgende 

BUURMAN groepsplaat, die in 2020 wordt verwacht, brengt frontman Geert Verdickt 

van BUURMAN een soloplaat uit : Einzelgänger. Het album neemt hij op op een 

eiland, ten Westen van Ierland. Als eerste single schuift Verdickt ELK EINDE IS EEN 

NIEUW BEGIN naar voor, een nummer dat hij tijdens een tournee met Stef Bos in 

Zuid Afrika schreef. Vanaf september trekt Verdickt met dit album solo door de 

theaters. Één man, één gitaar, vele verhalen. 

 

 

[AEM] 5.1 VRIE 

Tussen de regels 

Vrienten, Henny 

De nieuwe solo-cd van Henny Vrienten, Tussen De Regels, is het derde deel uit zijn drieluik. De eerste twee 

delen verschenen in 2014 en 2015: En Toch… en Alles Is Anders. 

 

[AEM] 5.3 A/DUIT 

Duitse klassiekers 

Radio 2 

 

[AEM] 5.3 A/OORL 

Oorlogsjaren hits 

 

 

[AEM] 5.3 FRAN 

Gold 

Francis, Connie 

Connie Francis stamt uit een Italiaans immigrantengeslacht. Al op jonge leeftijd viel haar 

muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de 

showbusiness te maken. Al snel leerde zij accordeon spelen en kon daardoor een plaats 

krijgen in de Amerikaanse televisieserie Startime. De producer George Scheck, later haar 

manager, adviseerde haar over te stappen op zingen. In 1955 sloot ze een platencontract 

met MGM Records. Het begin van een bloeiende carrière met veel succes in de Benelux, 

Duitsland en de Scandinavische landen.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB4p3KkfLUAhWIUlAKHdh-D0EQjRwIBw&url=https://www.belgoshop.com/nl/belgische-vlag.html&psig=AFQjCNFTPsqEjqgzsu0E93tJwRlRU4T9XQ&ust=1499343938377993
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB4p3KkfLUAhWIUlAKHdh-D0EQjRwIBw&url=https://www.belgoshop.com/nl/belgische-vlag.html&psig=AFQjCNFTPsqEjqgzsu0E93tJwRlRU4T9XQ&ust=1499343938377993
https://nl.wikipedia.org/wiki/Accordeon
https://nl.wikipedia.org/wiki/MGM_Records


[AEM] 5.7 PREM 

Deva 

Premal, Deva 

De ‘Seven Chakra Gayatri Mantra’ debuteert op het nieuwe album van Deva Premal, 

bijna 20 jaar na haar originele, baanbrekende versie van de eeuwenoude Gayatri Mantra. 

De zeven tracks, die beginnen en eindigen met de Seven Chakra Gayatri Mantra, zijn 

afwisselend kalmerend en opbeurend. Deva’s stem leidt je naar een diepe staat van 

meditatie en dient als een poort naar innerlijke vrede. 

 

[AEM] 5.8 CALL 

Callboys 2 : de soundtrack 

Bij de nieuwe reeks hoort opnieuw een fantastische soundtrack, met focus op grooves van de 

jaren 70, aangevuld met muziek speciaal voor de reeks geschreven door Jimmy "Bobby 

Ewing" Dewit. A must hear! 

 

[AEM] 5.8 SORR 

Music for films  

Paolo Sorrentino 

 

[AEM] 5.8 TARA 

Once upon a time in Hollywood : original motion picture soundtrack 

 

VARIA 
[AVA] 7.2 A/CHRI 

Chr istmas all the way: 2019 

 

[AVA] 7.2 A/THEB 

The baroque Christmas album 

 

[AVA] 7.2 A/TOPF 

Top 40 Country Christmas : the ultimate top 40 collection 

 

[AVA] 7.2 LOSL 

Llegó Navidad  

Los Lobos 

De levende legendes van Los Lobos zijn al meer dan veertig jaar de ‘roots rock trots’ uit 

Los Angeles. Sinds het begin van hun carrière groeide de hechte band van vijf kranige 

muzikanten uit van Mexicaans balorkest tot een eclectische supergroep. Dit najaar 

verscheen de cd Llego Navidad met niet-alledaagse kerstliedjes. (www.hetdepot.be) 

 

[AVA] 7.2 WILL 

The Christmas present 

Williams, Robbie 

Superster Robbie Williams heeft al 12 twaalf studioalbums op zijn naam staan, 

maar een kerstalbum zat er nog niet bij. Tot nu toe. Eind 2019 verscheen The 

Christmas Present, een dubbelalbum met nieuwe kersthits en traditionele covers. 

Op het album staan duetten met onder meer Jamie Cullum, Bryan Adams en Rod 

Stewart.   



NEOKLASSIEK/CROSSOVER 
 

[ANC] 8.2 GREG 

Recomposed by Peter Gregson: Bach . The cello suites 

Gregson, Peter 

Peter Gregson is een cellist en componist die durft. Hij zet het heilige der heiligen 

voor cellisten compleet op zijn kop en maakt er een geheel nieuwe klankervaring 

van. Nu is dat niet ongewoon tegenwoordig. De Recomposed-serie van Deutsche 

Grammophon daagt hedendaagse instrumentalisten en componisten zelfs expliciet uit 

om grote werken uit het verleden aan te pakken. (www.classicstogo.nl) 

 

 

OUDE MUZIEK 
 

[AOM] 1.1 A/VANM 

Teatro spirituale : penitential music in the Chiesa Nuova in Rome ca.1610 

Alice Foccroulle; Reinoud Van Mechelen 

Artistiek leider Lambert Colson dook de archieven van de oratorianen in en diepte een volledige set 

anonieme boetepsalmen op. Zonde en berouw krijgen flamboyante kleuren aangemeten in virtuoze 

solozangen, bezwerende ensembles en pittige instrumentale tussenspelen. De eigenzinnige klank 

van het orgel is haast een parel op zich. Tenor Reinoud Van Mechelen voelt de spanningsbogen van 

deze vroegbarokke smart haast perfect aan en sopraan Alice Foccroulle weet verrassende 

schaduwen binnen te smokkelen in haar smeekbedes. (De Standaard) 

 

 

KLASSIEKE MUZIEK 
 

[AKM] 2.12 A/ECHO 

Echoes 

Tmesis Ensemble 

In 2018 bracht het Tmesis Ensemble hun debuut Echoes uit, dat verrassende 

arrangementen bevat. Het album biedt een frisse blik op monumentale 

meesterwerken die ook het kamermuziekrepertoire voor deze formatie vergroot. 
(www.uitinvlaanderen.be) 
 

 

[AKM] 2.12 A/SELE 

Selected signs III-VIII : music selected for the exhibition ECM - a cultural 

archaeology at Haus der Kunst, Munich 

Eicher, Manfred  

 

 



[AKM] 2.14 A/HOME 

Home: Schubert . Schumann . Vali 

Soltani, Kian – Pilsan, Aaron 

Kian Soltani, 25 is hij pas. Toch heeft Soltani er al een wereldwijde tournee 

opzitten met Daniel Barenboim en het West Eastern Divan Orchestra, voor de 

uitvoering van Richard Strauss’ Don Quixote. Zijn debuutalbum Home, met 

werken voor cello en piano door Schubert, Schumann en Reza Vali, verscheen 

in januari 2018 op het prestigieuze Deutsche Grammophonlabel. 
(www.antwerpsomagazine.wordpress.com) 

 

 

[AKM] 2.18 A/VENE 

Venez chère ombre 

Zaïcik, Eva 

Na haar tweede prijs in de Koningin Elisabethwedstrijd vorig jaar, sleepte deze 

française in eigen land ook een Victoire de la musique classique in de wacht als 

vocale revelatie van het jaar. Samen met de jonge muzikanten van Le Consort, 

onder leiding van dat andere prijsbeest de klavecinist Justin Taylor creëert ze een 

pracht van een bondgenootschap. (De Standaard) 

 

[AKM] 2.21 VAUG 

Sinfonia Antartica symphony nr 9 

Vaughan Williams, Ralph - Royal Liverpool Orchestra 

Van alle symfonieën van Ralph Vaughan Williams zijn de nummers 7 en 9 mogelijk de 

meest onbegrepen en minst vaak geprogrammeerde. Sinfonia Antartica (nr. 7) is een 

symfonische uitwerking van thema's uit de partituur van de componist voor de film Scott 

van de Antarctica.  De enigmatische negende, die meer dan 40 minuten duurt, is een enorm 

canvas dat zijn geheimen niet gemakkelijk onthult. (www.limelightmagazine.com) 

 

[AKM] 2.332 SCHU 

Belle époque 

Van Wauwe, Annelien  

Omdat het heden vaak een reflectie is van het verleden, verrijkte Annelien Van Wauwe de 

oorspronkelijke Franse muziek van Claude Debussy, Charles-Marie Widor en Gabriël 

Pierné met muziek van enkele hedendaagse Europese componisten uit Duitsland (Manfred 

Trojahn), Italië (Luciano Berio) en België (Jelle Tassyns). Hun werken en bewerkingen 

verwijzen één voor één naar een reeds bestaand werk uit de belle époque of zijn 

geïnspireerd op die stijlperiode. Alle composities op de belle-époque-cd ontstonden in de 

vier landen waar ze leefde en studeerde. Het vloeiende, natuurlijke, integere, intensieve en detailrijke spel dat 

ze in haar interpretaties tracht te brengen, kon enkel ontstaan dankzij deze rijke voedingsbodem. De cd ‘belle 

époque’ is een contrastrijk souvenir geworden dat de facetten van haar verleden verbindt met de 

momentopname van enkele van de prachtigste werken ooit gecomponeerd voor klarinet en orkest. 

 

[AKM] 2.462 BACH 

Goldberg variations, BWV 988 

Bach, Johann Sebastian 

De fijn-besnaarde violist Peter Zimmermann en zijn kompanen Antoine Tamestit op altviool en Christian 

Poltéra op cello hadden zowat alles wat er voor hun triobezetting bestond al opgenomen en dus zetten ze dan 

maar hun tanden in Bachs tijdloze meesterwerk. Ze lieten bestaande arrangementen grotendeels links liggen 

en doken rechtstreeks de partituur in. Een klein pareltje werd het. 
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[AKM] 2.462 WEIN 

Chamber music 

Weinberg, Mieczyslaw 

 

 

 

[AKM] 2.512 WEIN 

24 preludes 

Weinberg, Mieczyslaw - Gidon Kremer (viool) 

Gidon Kremer is al een poos bepleiter van Weinbergs ijzingwekkende, net niet 

modernistische muziek en nam voor de gelegenheid 24 cellopreludes op in een 

arrangement voor viool. Niet alle klankeffecten overleven op Kremers viool, maar 

wat je ervoor in de plaats krijgt, is minstens even boeiend. (De Standaard)  

 

 

[AKM] 2.521 BACH 

Cello suites: violin 

Bach, Johann Sebastian - Rachel Podger 

De zes suites voor cello solo behoren tot Bachs bekendste en meest geliefde werken. 

Ontelbaar veel musici gingen de uitdaging aan om deze Parnassus te beklimmen, tot 

vreugde van het gretige publiek. Met Rachel Podger komen Bachs arpeggio’s en 

‘batteries’ nu ook tot leven op viool. Haar geheim? Het unieke, vijfsnarige instrument 

dat speciaal voor dit project wordt gebouwd. Muziek voor de eeuwigheid in een 

splinternieuwe gedaante! (www.dewaalsekerk.nl) 

 

 

[AKM] 2.532 BACH 

Suites BWV 1007-1012 

Bach, Johann Sebastian  

Een nieuw en spannend avontuur van de Nederlandse saxofonist Raaf Hekkema 

met muziek van Johann Sebastian Bach. Na het met succes arrangeren en 

opnemen van de vioolpartita’s van Bach op sopraan en alt-saxofoons is het nu de 

beurt aan de 6 cellosuites. Raaf Hekkema speelt zes verschillende en kostbare 

instrumenten van grote saxofoonbouwers: twee tenorsaxofoons, één 

sopraansaxofoon en drie altsaxofoons. Dus dit project blijkt ook een ode aan de 

mijlpalen in de geschiedenis van het instrument te zijn. (www.klassiek.nl) 

 

 

[AKM] 2.611 BENO 

Religious tetralogy 

Peter Benoit; Antwerp symphony orchestra; Choeur de chambre de Namur 

Het Antwerp Symphony Orchestra presenteert zijn nieuwe cd Religieuze Tetralogie 

met vier werken van de Vlaamse componist Peter Benoit. De opname zet de 

Benoit-cyclus van het Antwerp Symphony Orchestra voort.  
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