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BLUES EN JAZZ
[ABJ] 4.4 COLT
Blue world
Coltrane, John
Topkwaliteit, het kwartet van John Coltrane is een van de allerbeste bands uit de
jazzgeschiedenis. Minder verrassend dan Both directions at once van vorig jaar, maar
toch is Blue world een geschenk voor de jazzliefhebber. (De Standaard)

[ABJ] 4.5 ALDA
Melissa Aldana & Crash Trio
Aldana, Melissa
De in New York gevestigde Chileense tenorsaxofoniste Melissa Aldana heeft zich snel
gevestigd als een van de rijzende sterren in de jazz. Aldana is de eerste vrouwelijke
instrumentalist die de prestigieuze Thelonious Monk International Jazz Competition
won. In juni 2014 brachten Melissa en het Crash Trio hun titelloze debuutalbum uit
voor het prestigieuze Concord-label. (efglondonjazzfestival.uk)

[ABJ] 4.5 BLEY
When will the blues leave
Bley, Paul
Een productie die postuum nogmaals de aandacht vestigt op deze authentieke musicus
Paul Bley die de bakens definitief verzet heeft en van wie de invloed in het spel van
menige jazzpianist van nu doorklinkt. (www.jazzenzo.nl)

[ABJ] 4.5 CROS
Fyah
Cross, Theon
Fyah is zo aanstekelijk als jazz maar kan zijn. Het broeit, het bloeit, het prikkelt, het
swingt en het intrigeert. Dat Cross met zijn trio weet hoe hij een groot feest moet
neerzetten bewijst Fyah ten volle. Fyah is een album vol intelligente jazztracks met zoveel
enthousiasme en klasse gespeeld dat je er niet anders als volledig door overrompeld.
(www.writteninmusic.com)

[ABJ] 4.5 HOLL
Good hope
Dave Holland, Zakir Hussain en Chris Potter
Op Good Hope is dit trio volledig aan elkaar gewaagd. Niemand
dringt zich op als frontman, er wordt vooral samengespeeld in
stukken waarin de dansende ritmiek van Zakir Hussain en het
inventieve basspel van Dave Holland moeiteloos samenkomen met
de aardse en robuuste melodieën van Chris Potter. (www.muziekweb.nl)

[ABJ] 4.5 MAAL
S3NS
Maalouf, Ibrahim
De Frans-Libanese trompettist Ibrahim Maalouf keert op zijn elfde album terug op
Cubaans terrein, onder meer door drie jonge pianisten te verwelkomen. Maar hij is
intussen zo eclectisch geëvolueerd dat zijn nieuwe album ook de fusion zeg maar
jazzrock van de jaren 70 oproept. Grotendeels lijkt hij een pact te zoeken tussen
zijn Latijnse interesses en zijn Oosterse harmonische wereld. (De Standaard)

[ABJ] 4.5 OTTL
Ottla
Dockx, Bert & Jillings, Thomas
Bert Dockx keert terug naar zijn liefde voor jazz. Deze keer niet als een derde van
Dans Dans, wel met de gloednieuwe formatie Ottla. Die telt onder meer saxofonisten
Frans Van Isacker en Thomas Jilling, drummers Yannick Dupont en Louis Evrard,
aangevuld met contrabas, klarinet en electronica. Het zestal speelt de kracht van
dynamiek slim uit, terwijl Dockx zelf slaat en zalft met zijn gitaarspel. Bezwerend.
(De Standaard)

[ABJ] 4.5 WESS
Reflections & odysseys
Wesseltoft, Bugge / Berglund, Dan / Oström, Magnus
Een ware jazz supergroep mag je Rymden zeker noemen. Want naast jazzgrootheid
Bugge Wesseltoft op toetsen heeft Rymden de roemrijke bassist Dan Berglund en
drummer Magnus Öström in de band. Reflections & Odysseys is hun debuutalbum.
De samenwerking tussen Wesseltoft, Berglund en Öström is een zeer vruchtbare
waar we heel graag veel meer van willen horen. Reflections & Odysseys is in ieder
geval al essentiële jazzkost. (writteninmusic.com)

[ABJ] 4.6 ARTE
We are on the edge: a 50th anniversary celebration
Art Ensemble of Chicago
Vijftig jaar na het AEC-debuut brengen Roscoe Mitchell en Don Moye als
enige overlevenden van The Art Ensemble of Chicago een nieuwe plaat uit. Ze
verzamelden zestien muzikanten rond zich en brengen daarmee typische AECmuziek: veel improvisatie, flarden freejazz en veel Afrikaanse percussie. Deze
keer zijn er ook strijkers bij, waardoor veel stukken als een mix van jazz en
modern klassiek klinken. (De Standaard)

[ABJ] 4.6 COMP
Suburban exotica
Compro Oro
De weelde van de Belgische muziekscene is bijzonder groot.
Neem bijvoorbeeld Compro Oro, een van de vele uit het
Gentse afkomstige groepen die muzikale diversiteit ten volle
omarmen. Het latingehalte blijft op Suburban Exotica
aanwezig, maar het muzikale spectrum wordt dan wel danig
uitgebreid. Met onder meer dromerige excursies naar psych,
funk en retrosoul en een meer dan stevige vleug oriëntaalse
geluiden. (dansendeberen.be)

[ABJ] 4.6 CROK
Star people nation
Croker, Theo
Trompettist Theo Crocker behoort tot de generatie jonge jazzmuzikanten die tradities
moeiteloos verbindt aan moderne middelen en stijlen. Op zijn vierde album Star
People Nation klinkt dit organischer dan ooit. Freefunk, hard bop en modale jazz
mengen moeiteloos met abstracte urban en elektronica waarbij het er vaak hectisch
aan toe gaat. Star People Nation is Crokers sterkste en meest trefzekere album, vol
positiviteit en krachtige moderne jazz. (muziekweb.nl)

[ABJ] 4.6 DUMO
Trust
Dumoulin, Jozef
Eerder dit jaar verscheen van de Belgische Fender Rhodes wizard Jozef Dumoulin
een soloalbum. Nu staat hij er opnieuw, maar in het gezelschap van twee
Amerikanen: drummer Dan Weiss en saxofonist Ellery Eskelin, muzikanten die
zondermeer grote persoonlijkheden genoemd mogen worden en die wars van rages
en trends een eigen stijl ontwikkeld hebben. (kwadratuur.be)

[ABJ] 4.6 MIKM
#2
MikMâäk
Ze zijn met zestien, en toch klinkt Mikmâäk zelden als een gewone bigband, maar
eerder als een ongepolijste versie van Flat Earth Society, met weerhaakjes. Kan ook
moeilijk anders met avontuurlijke muzikanten in de rangen, zoals Bart Maris
(trompet), Jeroen Van Herzeele (sax) en Bo Van der Werf (baritonsax). Bijwijlen
klinkt Mikmâäk overweldigend, bijwijlen is het een harde noot om te kraken.
(DeStandaard.be)

[ABJ] 4.6 SCOT
Ancestral recall
Christian Scott aTunde Adjuah
Twee jaar geleden maakte trompettist
Christian Scott indruk met zijn
Centennial trilogy, waarin hij een
eigenzinnige kijk op honderd jaar jazz
gaf. De nieuwe cd bewandelt iets andere
paden, door de nadruk op percussie, die
Afrikaanse, Caribische en native
American ritmes vermengt.
(DeStandaard.be)

[ABJ] 4.7 CULL
Taller
Cullum, Jamie
Britse zanger-pianist Jamie Cullum die de grenzen tussen pop en jazz opzoekt, vaart op zijn achtste release
deels een nieuwe koers. Zo lijkt hij I Wish I Was) Taller te willen presenteren als ware het een debuutalbum.
Want ook al neemt Cullum op zijn nieuwste album duidelijk enige afstand van zijn op jazz geënt profiel,
de muzikant brengt op (I Wish I Was) Taller een hybride mix van sexy pop (o.a. via de verleidelijke
titeltrack), hitsige p-funk, gospel en lichte, maar aanstekelijke r&b. (dansendeberen.be)

POPMUZIEK
VERZAMELAARS
[APM] 3.1 A/DESE
Desert Sessions 11 & 12
Zestien jaar later is ‘the longest running
mixtape in history’ terug met het
langverwachte vervolg: Vols. 11 & 12.
[APM] 3.1 A/MNMB
MNM big hits: best of 2019
[APM] 3.1 A/THEG
The greatest switch 2019
Studio Brussel

[APM] 3.2 ANGE
Brol la suite
Angèle
Poprevelatie Angèle (nog altijd maar 23) bracht net een nieuwe plaat
uit: “Brol: la suite”. Letterlijk een verlengstuk van haar succesalbum
“Brol”, dat amper een jaar geleden is verschenen. Zes nieuwe
nummers en één herwerking van een bestaand nummer laat Angèle los
op de wereld. Tijd voor een volwaardige tweede plaat heeft Angèle
niet, inspiratie voor nieuwe nummers wel. Op “Brol: la suite” staan 19
liedjes: de 12 “Brol”-songs, een filmische bewerking van “Ta reine”
met orkest (“een droom die uitkomt, bij de opnames had ik continu
kippenvel”, aldus Angèle), en zes nieuwe creaties. Voor de cover van
de plaat is enkel de achtergrond bij de kinderfoto van Angèle
veranderd. Van “speels en kinderlijk” lichtblauw naar “volwassen,
intens en passioneel” dieprood, zegt ze. (vrtnws.be)

[APM] 3.2 CLOU
Tweesprong
Clouseau
Een goeie drie jaar na 'Clouseau Danst' is
Clouseau helemaal terug met hun dertiende
Nederlandstalige plaat, genaamd ‘Tweesprong’.
Het is een bijzonder eerlijk en emotioneel album
geworden, en Koen en Kris denken oprecht dat
ze nog nooit zò’n verzameling straffe songs op één album
hebben gehad. Eerlijkheid, warmte en soms verkilling,
levenslust en soms ook twijfel, diepe vreugde en soms
ook bittere ontgoocheling: al die emoties hebben hun
plaats op ‘Tweesprong’, binnen 14 fantastische goeie
nummers. (bol.com)

[APM] 3.2 DION
Courage
Dion, Céline
Met 'Courage', haar eerste Engelstalige album in zes jaar, slaat Céline Dion een
nieuwe creatieve richting in.
Vorig jaar zei de Canadese wereldster haar succesvolle 16-jaar durende Las Vegasresidentie vaarwel, die maar liefst 1 141 shows op de teller heeft staan en 4,5 miljoen
fans naar The Colosseum in Caesars Palace bracht! Dion staat op 28 en 30 mei met
haar 'Courage World Tour' in het Sportpaleis in Antwerpen. (greenhousetalent.com)

[APM] 3.2 GEIK
Lost in time
Geike
Het enigma van de Vlaamse muziek is terug. Geike Arnaert laat eindelijk een
tweede album los op de wereld. Daarvoor schakelde ze de hulp in van grote
namen als Joost Zweegers en Wouter Van Belle. De verwachtingen waren dan
ook hooggespannen, maar ‘Lost In Time’ lost die zeker in.
Haar stem is en blijft pure magie en het is eigenlijk zonde dat we er in het
voorbije post-Hooverphonic-decennium zo weinig van hebben kunnen
genieten. Want sinds de wegen in 2008 scheidden, is dit nog maar Geikes tweede soloplaat. Er was ook nog wel
Dorleac, het fijne project met Erik De Jong van Spinvis. En met die andere Nederlanders van BLØF scoorde ze
vorig jaar de monsterhit Zoutelande.
Maar op haar eigen ei bleef ze heel lang broeden. Na het debuut ‘For The Beauty Of
Confusion’, waar ons eerlijk gezegd weinig van is bijgebleven, was het acht jaar wachten.
‘Lost In Time’ heet die en het doet ons deugd om te horen dat de elektronica overboord
gekieperd is. Ongetwijfeld ook de verdienste van Joost Zweegers. Mr. Novastar schreef
samen met de aan zichzelf twijfelende West-Vlaamse de meeste nummers. De eerste dag
van die samenwerking kwam daar al Sea Of Fools uit voort, niet toevallig de opener van
de plaat, want het is ook een staalkaart van wat u elf nummers lang krijgt: heel pure
muziek met een prominente plek voor de piano, met daarbovenop die gouden stem van
Geike. Geike Arnaerts tweede worp is een voltreffer. (damusic.be)

[APM] 3.2 MQUAT
DS. VII
M83
Acht jaar geleden leek de Franse producer Anthony Gonzalez klaar voor de grote
doorbraak met zijn album Hurry up, we’re dreaming en zijn euforische electroknaller
‘Midnight city’. Maar daarna legde hij zich met M83 vooral toe op het maken van
soundtracks. DSVII is het vervolg op Digital shades, vol. 1 uit 2007. Gonzalez laat
zijn liefde voor analoge synths en etherische ambient de vrije loop, naar verluidt
geïnspireerd door het spelen van oldskool videogames en het kijken naar eigthies-fantasy als The neverending
story. Of naar de in wazige filmlenzen gedoopte jarentachtigsoftcore van Bilitis, dat kan ook. Synthfreaks zullen
likkebaarden bij de knipoogjes naar John Carpenter, series als Stranger things en zachte synthpop uit de
suave seventies. Muziek die voelt als turen naar een eindeloze einder. Alsof je net uit je ruimtecapsule bent
gestapt en voor eeuwig door de kosmos dwarrelt. Of je soest gewoon nog wat verder weg onder dat
fleecedekentje. (tzh) (destandaard.be)

[APM] 3.3 BECK
Hyperspace
Beck
Dat Beck niet meer dezelfde man is die wereldwijd vernieuwende hits scoort, was ons
al lang duidelijk. De man groeit wel perfect met zijn tijd mee, maar heeft ook altijd een
zekere houvast aan zijn gloriejaren, waardoor Hyperspace een perfecte weergave is van
hoe dat zou moeten klinken. Aanvankelijk werden we niet echt warm van zijn singles,
maar nu we de plaat in z’n geheel hoorden, begrijpen we het al beter. Beck maakte meer
dan alleen een album, maar schepte er ook een hele sfeer rond, waarin we ons veertig minuten lang bevonden.
Onze trip naar de toekomst werd er alvast eentje die we niet snel zullen vergeten. (www.dansendeberen.be)

[APM] 3.3 BELL
Days of the Bagnold summer
Belle & Sebastian
‘Days of The Bagnold Summer’ is een nieuw album van Belle and Sebastian dat verschijnt
op Matador/Beggars. Het is tevens de soundtrack voor de gelijknamige film die in 2020
uitkomt. Days of the Bagnold Summer begon in 2012 als een bekroonde grafische roman
van Joff Winterhart en is nu omgezet naar een speelfilm waarmee Simon Bird (The
Inbetweeners, Friday Night Dinner) debuteert als regisseur. De door Belle and Sebastian
gemaakte soundtrack voor de film ‘Days Of The Bagnold Summer’ bevat elf gloednieuwe
nummers, evenals opnieuw opgenomen versies van de klassiekers ‘Get Me Away From
Here I’m Dying’ die oorspronkelijk verscheen op If You’re Feeling Sinister (1996) en ‘I
Know Where The Summer Goes’ van This Is Just A Modern Rock Song EP (1998).
(bol.com)

[APM] 3.3 CAVE
Ghosteen
Cave, Nick
'Ghosteen' laat een gebroken man met hoop horen. The Bad Seeds hebben hun drums
opgeborgen en de gitaren zijn ook vaak ver weg. Een album vol dromerige
synthpartijen. Vocaal lijkt het soms op een priester die zijn volgelingen toespreekt,
dan weer op engelengezang. Ja, Cave grijpt in Bright horses naar de hoge regionen
van zijn stembanden. Het is een album dat tijd nodig heeft en vooral een luisterend
oor. Neem de tekst erbij en ervaar het als een opera waar je het libretto op de schoot
hebt. Nick is triest, maar hoopvol. Hij toont zich van zijn meest breekbare kant, niet verscholen achter een wall
of sound, maar op een bedje van kolkende synths en drones. Het is een conceptplaat die als het even kan van a
tot z moet beluisterd worden. Dus zet je neer, en laat Nick Cave en zijn Bad Seeds je verroeren. Wij maken op
uit het geheel van de songs dat 'Ghosteen' zijn overleden zoon is die nog steeds ronddwaalt in zijn hart. Hoe
pijnlijk het verlies ook, er is hoop. Dat heeft Nick nog maar eens bewezen. (radio1.be)

[APM] 3.3 COHE
Thanks for the dance
Cohen, Leonard
Thanks for the Dance is zijn definitieve afscheid van de muzikale wereld.
Adam Cohen heeft dit op een spectaculaire wijze kunnen verwezenlijken, op
exact de juiste manier. De wisselwerking tussen stem en de begeleiding in
eenzelfde ritme is uniek. De begeleiding kan zijn zware stem op een zachte
manier meetrekken, maar meestal leidt zijn stem tot een universele poëzie.
(www.dansendeberen.be)

[APM] 3.3 FEND
Hypersonic missiles
Fender, Sam
Het debuutalbum van de vijfentwintigjarige zanger uit het Engelse North Shields
lag eindelijk in de winkel en bevat dertien tracks, waaronder ‘Dead Boys’ en
‘Play God’, dat spelers van FIFA 19 ongetwijfeld bekend in de oren klinkt.
(bol.com)

[APM] 3.3 FOAL
Everything not saved will be lost
Foals
Everything Not Saved Will Be Lost: Part 2 is het vervolg van de Britse band
Foals na Part 1. Het is het zesde album van de band. Het album kenmerkt, net
als part 1, het nieuwe Foals tijdperk, Bassist Walter Gervers heeft de band
verlaten en de band is nog over met Jimmy Smith (gitaar), Jack Bevan (drums),
Edwin Congreave (toetsenist) en zanger Yannis Philippakis. (bol.com)
[APM] 3.3 GORD
No home record
Gordon, Kim
Met een carrière van bijna vier decennia behoort Kim Gordon tot een van de
meest productieve muzikanten van deze tijd. De mede-oprichtster van de
legendarische band Sonic Youth speelde shows over de hele wereld en werkte
samen met talloze artiesten. In 2016 bracht Kim Gordon haar eerste solo single
getiteld ‘Murdered Out’ uit. Een aantal jaar later is Gordon klaar om een volledig
album te delen. Het album draagt de titel ‘No Home Record’ en komt op uit op
Matador/Beggars. Het album is eigenzinnig en vurig. (bol.com)

[APM] 3.3 HART
War in my mind
Hart, Beth
Veel authentieker dan Beth Hart worden muzikanten niet. In een industrie vol glossy
producties en gephotoshopte kiekjes, is zij een zangeres die haar donkerste geheimen
deelt en je uitnodigt om met haar mee te gaan. Op “War In My Mind” geeft de
zangeres zich volledig bloot, waarbij ze haar tekortkomingen omarmt, en zich van
haar demonen bevrijdt. (bol.com)

[APM] 3.3 LUMI
III
The Lumineers
‘III’ is een vertelling van een familiestamboom in drie delen over de fictieve
familie Sparks en is geschreven door bandleden Wesley Schultz en multiinstrumentalist Jeremiah Fraites. Over het album zegt Fraites: “This collection
of songs worked out in a beautiful way, and I feel with this album we’ve really
hit our stride.” (bol.com)

[APM] 3.3 TIND
No treasure but hope
Tindersticks
Tindersticks is zo'n band die al jaren behoorlijk in de luwte opereert. Nochtans leverden
ze al die tijd het ene pareltje na het andere af. Op zich doen zij al jaren consequent wat
Nick Cave op de laatste drie albums doet: ingetogen, tedere en warme liedjes maken
die recht op het gemoed mikken. Zo ook op twaalfde plaat ‘No Treasure But
Hope’. Voor de opnames van ‘No Treasure But Hope’ heeft de band de aanpak
volledig omgegooid. Daar waar vroeger minutieus gebouwd werd aan een nummer om nadien na de opname
de live sound te bepalen, is deze keer veel sneller en organischer gewerkt. Ondanks die andere aanpak en
ondanks een iets opgewekter geluid blijft de emotionele impact intact. (damusic.be)
[APM] 3.3 WHO
Who
The Who
In 2006 bracht The Who Endless Wire uit. Het was maar liefst 24 jaar geleden, van It’s Hard uit 1982, dat
de band nog een studioalbum had gemaakt. Na het overlijden van bassist John Entwistle in 2002
leek Endless Wire een waardige afsluiter. Bijna anderhalf decennium later vindt Pete
Townshend dat het tijd is om dit orgelpunt om te buigen tot een komma. De inmiddels
74-jarige gitaargod schreef samen met zijn broer Simon een resem nummers op maat
van Roger Daltreys herwonnen stem. Eerder verloor Daltrey al zijn gehoor, en midden
dit jaar ergens onderweg op een podium ook zijn stem. Maar op Who heeft hij ze
duidelijk helemaal terug. (www.dansendeberen.be)

[APM] 3.6 ANDE
Golden valley is now
Anderson, Reid
Een liefdevol elektronisch onderonsje tussen drie Amerikaanse jazzmuzikanten.
Bassist Reid Anderson en drummer Dave King zijn vooral bekend als ritmesectie van
het trio The Bad Plus. Nu vormen zij een band met toetsenist Craig Taborn die
geworteld is in de free jazz en samenwerkte met uiteenlopende namen als James
Carter, John Zorn en Dan Weiss. Het drietal onderzoekt op Golden Valley Is Now
hun popinvloeden en leven zich uit op elektronische drums en synthesizers. Het verrassende Golden Valley
Is Now is zodoende een speels en toegankelijk album van drie zwaargewichten. (muziekweb.nl)

[APM] 3.6 ARNO
The new adventures of... P.P. Arnold
Arnold, P.P.
Pat Arnold begon ooit als gospelzangeres. Zij was een tijdje onderdeel van de
achtergrondzangeressengroep The Ikettes, die toerden met de Ike & Tina
Turner Revue. In de jaren 60 bracht ze slechts twee albums uit en raakte toen
enigszins op een dwaalspoor. Pas in 2017 zag zij de kans om weer een soloalbum
uit te brengen met nummers die zij tussen 1968 en 1970 schreef: The Turning
Tide. Dit album stond vol rauwe hippiesoul. The New Adventures of P.P. Arnold
bundelt nieuw geschreven werk met nummers die al in de jaren 60 het levenslicht
zagen. Arnolds warme stem wordt mooi ondersteund door de uiteenlopende muzikale genres. Naast meer
klassieke soulvolle tracks met orkestrale- en gospelinvloeden zijn er ook funky en jazzy uitstapjes.
(muziekweb.nl)

[APM] 3.6 BLAC
Are we still dreaming?
Blackwave
Fans van blackwave. moesten lang op hun honger blijven zitten, maar na drie jaar
is de langverwachte debuutplaat er eindelijk. Natuurlijk verscheen ep Mic
Check al in 2017, maar sinds november konden we eindelijk luisteren naar ARE
WE STILL DREAMING?, de grote doorbraak van duo Jay Walker en Willem
Ardui met hun fenomenale jazzband. Bijna alle singles die blackwave. de voorbije
drie jaar op een gestaag groeiende fanbase afvuurde, zijn op de debuutplaat
gebundeld. (dansendeberen.be)
[APM] 3.6 BROW
Uknowhatimsayin
Brown, Danny
De vorige albums van Danny Brown stonden vooral in het teken van het blootleggen van diens turbulente
psychische en gevoelswereld. Op het fantastische ‘XXX’ had hij het over z’n verslaving- en
depressieproblematiek. We zijn ondertussen drie jaar later en het lijkt veel beter te gaan met Brown. Hij
vulde eindelijk dat gat in z’n gebit op en verloor, letterlijk en figuurlijk, de wilde haren en bijhorende
miserie. ‘uknowhatimsayin¿’ is zijn eerste album dat niet over onze ziel schuurt, noch ons met een
exhibitionistisch schuldgevoel achterlaat. Naast de merkelijk lichtzinnigere teksten die Brown in z’n
typische Donald Duck-stijl rapt, heeft ook de productie van Q-Tip hier veel mee te maken. Het is meer fun
and games dan experimenteel epos ‘Atrocity exhbition’ en minder hongerig dan ‘XXX’. (indiestyle.be)

[APM] 3.6 FKAT
Magdalene
FKA twigs
Iets later dan oorspronkelijk gepland, brengt de Engelse Tahliah Debrett Barnett, beter
bekend als FKA Twigs, haar langverwachte tweede plaat uit. Haar
debuutalbum LP1 dateert al van 2014, maar toch begon ze drie jaar geleden al aan de
productie van Magdalene. FKA twigs kan beschouwd worden als een pionier in de
alternatieve r&b met haar futuristisch klankgeluid, waardoor de honger naar nieuw werk toch zeer groot
was. Barnett heeft met Magdalene traditiewijs een bom geworpen op het elektronisch muzieklandschap in
medewerking met topproducers als Nicolas Jaar, Skrillex, Noah Goldstein, Cashmere Cat en Benny Blanco.
De muziek is misschien dan toch wel erg verschillend met voorgaand werk, toch klinkt ze op de een of
andere manier ook erg bekend in de oren. Door een snelle luisterbeurt zal je de abstractie
van Magdalene niet kunnen overstijgen, maar dat maakt het album juist zo interessant en indrukwekkend.
(dansendeberen.be)

[APM] 3.6 ZWAN
Brutaal
Zwangere Guy
Dat Brusselse rapper Gorik van Oudheusden al zo snel na het vorige album nieuwe
muziek brengt, kan twee kanten opgaan. Ofwel volgt Guy zichzelf op als de
onomstootbare koning van de laidback hiphop, ofwel geraakt de nieuwe muziek in de
vergetelheid, overschaduwd door het vroeger succes. Met BRUTAAL zal het jammer
genoeg optie twee worden. Want van de twaalf tracks zijn er slechts vijf memorabel.
Het hele plaatje is typisch ZG. Zo bulkt ook dit album van de subtiele mopjes en
verwijzingen, wat al begint met de albumcover. Waar Drake voor Views op de CN
Tower gaat zitten, zet Zwangere Guy zich comfortabel op een gebouw van de VUB.

ENTERTAINMENT
[AEM] 5.1 A/DELA
De Lage Landenlijst: de beste Nederlandstalige songs van 1945 tot nu
Radio 1
Deze verzamelaar brengt een vervolg aan deze heerlijke reeks vol met
Nederlandstalige klassiekers! Met dit keer ook weer een indrukwekkend lijstje
van de grote namen uit de Lage landen: Boudewijn De Groot, Raymond van het
Groenewoud, Bart Peeters, Doe Maar, Gorki, Ramses Shaffy…. Aangevuld met
zelden gecompileerde pareltjes van Rowwen Heze, De Poema’s, De Dijk,
Robert Long is dit de ultieme Lage landen verzamelaar. Een compilatie vol
klassiekers voor al wie van Nederlandstalige muziek houdt. (standaardboekhandel.be)

[AEM] 5.1 DEST
Boven de wolken
Destadsbader, Niels
Niels Destadsbader is de nieuwe God van het Vlaamse lied. De
fakkel van de Clouseau’s dezer wereld is nu definitief overgenomen,
en niets wijst erop dat er ook nog maar een spatje verval zit in zijn
populariteit. Integendeel. “Boven de wolken” is alweer het 4de
studioalbum van Niels Destadsbader, en werd voor het eerst door een
buitenlander geproduceerd, met name Holger Schwedt. Holger deed
top-producties voor oa. Marco Borsato, Lionel Richie, Di-Rect,
Postmen, Blof, Go Back To The Zoo, Van Velzen, Miss Montreal en
Ben Saunders. Met andere woorden : dit album klinkt als een huis!
Uiteraard staat de Zomerhit-single “Mee naar boven” hierop, maar
ook nieuwe single “Annelies”. (bol.com)

[AEM] 5.1 FREY
De allergrootste hits
Frey, Jimmy
Zijn carrière die ondertussen al meer dan 5 decennia omvat, leverde ons onvergetelijke hits die
ondertussen tot het collectieve geheugen van de Vlaming behoren Van “Zo mooi, zo blond en zo
alleen” over “rozen voor Sandra” tot het onverwoestbare “Saragossa” dat momenteel zelfs aan kleine
revival bezig is: allemaal staan ze op deze 3 CD verzamelaar.
Sinds zijn fiets ongeluk een tweetal jaren geleden is Jimmy wat
minder vaak aanwezig op de podia maar speciaal voor deze album
levert hij wel twee nieuwe, onuitgegeven tracks af (‘Toreadood’ en
‘Momenten Van Geluk’).De derde disc bevat een minder gekende
kant van Jimmy. Hierop zingt hij in het Frans, Engels, Spaans en
Duits. Want wat wel eens vergeten wordt is dat Jimmy Frey zijn
carrière in Frankrijk begon als veelbelovende beat en yéyé zanger.Pas
later is hij zich dan meer op Vlaanderen gaan richten met onmiddellijk
succes tot gevolg en waar we nu dankbaar nog steeds de muzikale
vruchten van plukken. (bol.com)

[AEM] 5.1 STUD
Ongehoord
Studio Guga
Zoals vanouds haalt Guga zijn beste stem-imitaties naar boven,
maar deze keer met gloednieuwe, eigen nummers. Nummers die
zo typerend zijn de voor de geïmiteerde artiest, dat het lijk alsof ze
ze zelf maakten. Vandaar ook de titel ‘Ongehoord’, want zelfs de
geïmiteerde artiesten hebben hun nummer nog nooit gehoord. En
zomaar in de muzikale krochten van bekende muzikanten duiken,
dat hoor je eigenlijk niet te doen. Tenzij je Guga Baul heet.
Muziekfenomeen Jean Blaute was zo enthousiast toen hij de eerste
demo’s hoorde, dat hij de productie voor deze plaat meteen op zich
nam. Want wie anders dan Jean weet beter hoe je de sound van
elke artiest kan grijpen? Bart Peeters, Raymond Van het Groenewoud, De Kreuners of Clouseau : in
de gedaante van Guga Baul en de zijnen krijgen ze allemaal een gloednieuw nummer! (bol.com)

[AEM] 5.1 ZESD
Skepsels
Het Zesde Metaal
Na vier albums en een compilatie van hun beste nummers, is Het Zesde Metaal terug. Ze
zijn hier met het gloednieuwe album Skepsels.
Rustig en met passie, dat zijn de woorden die in ons opkomen als je naar dit album luistert.
De band met frontman Wannes Cappelle weet als geen ander mensen te ontroeren terwijl
ze helemaal het West-Vlaams dialect niet kunnen. De muziek is heel minimalistisch, en
dat minimalisme maakt alles heel speciaal. De mannen laten het duidelijk zien. Less is
more! De teksten zijn poëtisch en weten kritisch te zijn op de maatschappij. Dat is iets wat
meer in deze industrie mag komen. Zingen over problemen in deze wereld, ongeacht welk
onderwerp. Wat dit album zo goed maakt, is dat je kan wegdromen en kritisch zijn tegelijk.
Als je gewoon eens wilt genieten van muziek of echt eens wilt nadenken over een
onderwerp, kan dat in dit album. (damusic.be)

[AEM] 5.5 A/BRIL
Funiculi funicula : Radio 2 klassiekers Vol. 7
Samenstelling: Marc Brillouet

[AEM] 5.6 RIEU
Happy days
Rieu, André
Elk jaar is André Rieu weer op de afspraak om samen met zijn fans zijn
liefde voor muziek te vieren. Met zijn nieuwe album ‘Happy Days’ viert
de koning van de wals naast zijn 70e verjaardag ook zijn schitterende
carrière met een prachtige selectie succesvolle ballades in arrangementen
voor viool en zijn Johann Strauss Orchestra. Happy Days bevat natuurlijk
ook de mooiste en bekendste klassieke melodieën zoals o.a. the Second
Waltz van Shostakovich en I Could Have Danced All Night en With A
Little Bit Of Luck uit My Fair Lady. (bol.com)

[AEM] 5.7 TSHI
Relaxing music for cats and their owners
Tshinar
Laat je kat écht ontspannen op deze muziek.
Zeker eens het proberen waard!

[AEM] 5.8 BIGL
Big little lies : music from season 2 of the HBO Limited Series
Big Little Lies
'Big Little Lies' 2 is een cd van verschillende artiesten die je kon horen tijdens
het tweede seizoen van de HBO serie Big Little Lies.

Serie is gebaseerd op een boek
van Liane Moriarty.

[AEM] 5.8 SPRI
Western stars: songs from the film
Springsteen, Bruce
Columbia Records brengt 'Western Stars - Songs From The Film' uit,
met de live uitvoeringen vastgelegd in Bruce Springsteen's
regiedebuut 'Western Stars'. De soundtrack bevat alle nummers van
Springsteen's meest recente studioalbum met dezelfde naam, evenals
een cover van Glen Campbell's 'Rhinestone Cowboy'.Springsteen en
Ron Aniello produceerden de soundtrack en de audio werd gemixt
door Bob Clearmountain en gemastered door Bob Ludwig, hetzelfde
legendarische duo achter 'Springsteen on Broadway”. (bol.com)

NEOKLASSIEK/CROSSOVER
[ANC] 8.2 BOUR
Nightports with Matthew Bourne
Bourne, Matthew
Matthew Bourne is een pianist die je wel om een experiment kunt vragen. De man is een
weldaad binnen het eigentijdse muzieklandschap, zowel op album als (vooral) live weet je
nooit wat je kunt verwachten. Zijn aflevering in de serie Nightports is een super enerverende
luisterervaring. (writteninmusic.com)

[ANC] 8.2 DEWI
Here
Dewit, Wouter
Op zijn tweede album Here bewijst pianist Wouter Dewit dat hij meer is dan
die Limburgse leraar Engels van dat ene Spotify-hitje. Zijn nummer La durée
dook vorig jaar op in de populaire playlist Peaceful Piano van de
streaminggigant, die door miljoenen mensen wordt beluisterd en collegapianisten als Nils Frahm en Joep Beving wereldomvattend bewonderd
maakte. (tijd.be)

[ANC] 8.2 FRAH
All encores
Frahm, Nils
Feitelijk bestaat All Encores uit restmateriaal, maar het album doet niet onder
voor All Melody. Net als op die plaat ontbreken de echte wauw-momenten,
al zijn Harmonium In The Well en Spells wel erg goed. De rest blijft wat
minder hangen. (festivalinfo.nl)

[ANC] 8.2 GHOS
Airships are organisms
John Ghost
Waar gitarist Jo De Geest de naam voor zijn band vandaan heeft gehaald, ligt voor de hand. Maar de
naam past ook prima bij de soms bevreemdende sfeer die de muziek van deze Gentse groep oproept.
Sommige nummers hadden compacter gekund, maar geen gezeur: dit is alweer een prima Belgische
jazzplaat. (DeStandaard.be)

[ANC] 8.2 HAUS
A different forest
Hauschka
Hauschka is het alter ego van de Duitse pianist Volker Bertelmann. Op A Different
Forest trekt Hauschka de kaart van de bezielde eenvoud. Weg is de intussen allang
beproefde honger tot experimentele avant-garde (met o.a. John Cage als leermeester).
In ruil krijgen we een kaal, ingetogen en al bij al best sober album waarop Hauschka
de dialoog tussen zichzelf en de piano centraal plaatst. (dedansendeberen.be)

[ANC] 8.2 HECK
Anoyo
Hecker, Tim
Anoyo vormt samen met Konoyo een tweeluik dat Tim Hecker tijdens zijn reis in
Japan samen maakte met het Tokyo Gakuso collectief. De muziek ligt zodoende in
het verlengde van zijn voorganger, maar werkt tegelijkertijd als tegenhanger.
Vergeleken met Konoyo is deze opvolger nog meditatiever van aard en vormt
opnieuw een fascinerende wisselwerking tussen ambient en traditionele Japanse
muziek. (muziekweb.nl)

[ANC] 8.2 KAIS
Kaiser Quartett
Kaiser Quartett
Neoklassiek gespeeld door een strijkkwartet! Kaiser Quartet is een eigentijds kwartet uit Hamburg
dat bestaat uit de violisten Adam Zolynski en Jansen Folkers, altviolist Ingmar Süberkrüb en cellist
Martin Bentz. In 2019 brachten ze hun gelijknamige
debuutalbum uit. De neoklassieke muziek komt uit de pen
van Süberkrüb en is geheel akoestisch. Knap om te horen
hoe je met tokkelen en spitsvondige pizzicati een ritmische
groove bewerkstelligd. (muziekweb.nl)

[ANC] 8.2 PENG
Handfuls of night
Pengiun Cafe
De eindeloze ruimte en leegte van Antarctica en haar pinguïnbewoners inspireerde Arthur Jeffes tot
het creëren van atmosferische, filmische klanklandschappen. Jeffes richtte in 2009 Penguin Cafe op
om de muziekerfenis in leven te houden van zijn in 1997 overleden vader Simon Jeffes, bandleider
van Penguin Café Orchestra. In 2018 kreeg Jeffes van Greenpeace het verzoek
muziek te maken over vier soorten pinguïns die in hun bestaan bedreigd
worden: de stormbandpinguïn, keizerspinguïn, ezelspinguïn en adeliepinguïn.
Een andere inspiratie voor de minimalistische filmische muziek met piano en
strijkers vormt Jeffes’ eigen reis in 2005 naar de Noordpool. (muziekweb.nl)

[ANC] 8.2 SLIN
M#1
Slinckx, Pierre
De Belgische componist Pierre Slinckx bouwde zijn laptop om tot instrument,
waarmee hij als vijfde man met het Belgische strijkkwartet MP4 meespeelt. De
muziek zweeft tussen experimentele compositie en ambient. (De Standaard)

[ANC] 8.2 SQUA
All night chroma, James McVinnie (orgel) / Tom Jenkinson (componist)
Squarepusher
James McVinnie staat bekend als een van ’s werelds toonaangevende
orgelspelers. Zijn werk als performer omvat muziek vanaf de 16e eeuw tot
heden. Voor deze release componeerde Tom Jenkinson acht stukken. Het werd
in 2016 gedurende één nacht uitgevoerd en opgenomen op het buitengewone
en bewonderde Harrison & Harrison-orgel uit 1954 in de Londense Royal
Festival Hall. (bol.com)
[ANC] 8.2 ZORN
Quatuor molinari
Zorn, John

OUDE MUZIEK
[AOM] 1.1 A/INSE
In seculum viellatoris: the medieval vielle
Romain, Baptiste
Op zijn nieuwe cd presenteert Baptiste Romain het middeleeuws vioolspel in al zijn
facetten. De vedel werd bespeeld om bij te dansen, solo en in ensemble en het
begeleidde minstrelen of religieuze muziek, zowel eenstemmig als polyfoon. Met een
indrukwekkende schoonheid van klank en vaak zeer virtuoos, ontvouwen Baptiste
Romain en zijn collega-musici van Le Miroir de Musique op violen, harp en luit, en
met zang, een gekleurd en gevarieerd klankenpallet rond de vedel. Baptiste Romain
bespeelt daarenboven een verbijsterende verscheidenheid aan vedels. (stretto.be)

[AOM] 1.25 TALL
Queen Katherine Parr & songs of reformation
Tallis, Thomas
Thomas Tallis was actief tijdens de regeerperiodes van Henry VIII, Edward VI, Mary
I en Elizabeth I. Hij beheerste alle vormen, zowel de oude als de nieuwe. Hij overleed
in 1585, oud en gevierd. Nu wordt hij algemeen erkend als de vader van de
Anglicaanse kerkmuziek.(stretto.be)

KLASSIEKE MUZIEK
[AKM] 2.13 A/KANT
À la russe
Kantorov, Alexander (piano)
De Franse Alexandre Kantorow, zoon van de internationaal vermaarde dirigent en
violist Jean-Jacques Kantorow, is de grootste jonge pianosensatie van de laatste jaren.
Het Amerikaanse Fanfare Magazine noemde hem al een reïncarnatie van Liszt. Het
roemruchte Zweedse label BIS haalde hem binnen als genie en gaf hem carte blanche
(concertgebouw.nl)

[AKM] 2.13 A/LEON
English suite no.3
Bach, Johann Sebastian / Leonhardt, Gustav
[AKM] 2.13 A/TYSO
Landscapes
Scarlatti, Schubert, Albéniz, Mompou / Andrew Tyson (piano)
Na het uitbrengen van twee opnames - de eerste gewijd aan Chopin (ZZT 347) en de
tweede aan Ravel en Scriabin (ALPHA 277) - en het winnen van de eerste prijs op
de Géza Anda-competitie in 2015, die zijn carrière een krachtig momentum gaf, heeft
de jonge Amerikaanse pianist Andrew Tyson een nieuw op maat gemaakt
muziekprogramma (prestomusic.com)
[AKM] 2.14 A/BART
Bartok, Veress
Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, Barnabás Kelemen, Alexander Lonquich &
Lawrence Power
Ooit wilde Bartók zijn pianokwintet doen verdwijnen. Te veel Strauss, te veel
Brahms en te weinig zichzelf, moet hij van het vroege werk gedacht hebben. Toch is
dit fijne muziek. Zoals de topcoast van deze cd ze speelt, met stuwende drift en
dromerige nuance, is deze muziek zelfs heerlijk. Maar echt bijzonder is het strijktrio
van Bartóks student Veress. (De Standaard)

[AKM] 2.14 A/VENG
Gateways: Chen - Kreisler – Rachmaninov
Long Yu
Het Shanghai Symphony Orchestra is het oudste symfonieorkest van China en viert zijn
140-jarig jubileum door een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis te openen. De SSO en
zijn dirigent Long Yu zijn "recording artists"geworden op Deutsche Grammophon en
Gateways, hun eerste album, bevat 2 werken van de beroemde hedendaagse componist
Qigang Chen (1951). Het Vioolconcert La Joie de la souffrance (2017) verschijnt als een
wereldpremière waarin een rijke orkestrale textuur en heerlijke melodie klinkt. Solist in deze
vioolconcert is de sterviolist Maxim Vengerov, die de veeleisende solo op zich neemt. De Wu Xingsuite (The Five Elements) behandelt de vijf elementen van de Chinese traditie: water, hout, vuur,
aarde en metaal. Het programma wordt aangevuld door Rachmaninoff's aangrijpende Symfonische
Dansen en Fritz Kreisler's Tambourin Chinois. (klassiek.nl)

[AKM] 2.15 A/OTTE
Blue hour: Weber . Brahms . Mendelssohn
Ottensamer, Andreas / Wang, Yuja

[AKM] 2.16 A/TABU
Tabula rasa
Four Aces Guitar Quartet
Tabula Rasa wil de wereld van de klassieke muziek ontdekken en uitbreiden met
een mix van klassieke muziek gearrangeerd voor kwartet van componisten als
Bach, Puccinni en Ravel, originele kwartetmuziek van vooraanstaande
componisten als Paula Bellinati, Dusan Bogdanovic en Patrick Roux en ook met
eigen arrangementen van jazz, pop en andere genres muziek. (klara.be)
[AKM] 2.18 A/KAUF
Wien
Kaufmann, Jonas
Op zijn nieuwste album Wien zingt tenor Jonas Kaufmann een ode aan de
geboorteplaats van de wals en operette: Wenen. Samen met de Wiener
Philharmoniker o.l.v. Ádám Fischer brengt Kaufmann de mooiste Weense
melodieën tot leven. (avrotros.nl)

[AKM] 2.18 A/ORLI
Facce d'amore: Hasse, Boretti, Händel…
Orlinski, Jakub Jozef / Il Pomo d’oro / Maxim Emelyanychev
Facce d’amore ‘De gezichten van de liefde’ is het vervolg op Anima
Sacra, het debuutalbum van Jakub Józef Orliński, door Gramophone
magazine beschreven als ‘een stem met een fantastische toekomst’. De
Poolse contratenor switcht van het religieuze naar het passionele. Over
een tijdspanne van 85 jaar barok koos Orlinski aria’s van Handel,
Cavalli, Alessandro Scarlatti, Bononcini, Conti, Hasse, Orlandini,
Predieri en Matteis. Zijn instrumentale partners zijn alweer Il Pomo
d’Oro en hun dirigent Maxim Emelyanychev. (bol.com)

[AKM] 2.21 VANB
Best of Beethoven curated by Jan Caeyers
Van Beethoven, Ludwig
In 2020 vieren we de 250ste verjaardag van Beethoven. Het spreekt
voor zich dat Klara de rode loper uitrolt voor één van de grootste
genieën van de westerse cultuurgeschiedenis. Jan Caeyers stelde deze
exquise cd-collectie samen. Het is geen Alles van Beethoven, noch
een Best of Beethoven, wel een persoonlijke selectie uit het oeuvre
van de componist. (klara.be)

[AKM] 2.27 VAUG
Orchestral works
Vaughan Williams, Ralph / Andrew Manze / Royal Liverpool Philharmonic
orchestra
Met deze ene cd haal je de bekendste werken van Ralph Vaughan Williams in
huis in voortreffelijke uitvoeringen! (klara.be)
[AKM] 2.321 MANS
Quasi parlando
Anja Lechner / Patricia Kopatchinskaja / Amsterdam Sinfonietta / Tigran Mansurian
Quasi Parlando is een belangrijke toevoeging aan ECM's documentatie van het werk van Tigran Mansurian,
een
vaak
adembenemend
verslag
van
zeer
originele
hedendaagse
kamerorkestmuziek. Uitgegeven in de nasleep van zijn 75e verjaardag, opent het album
met het fel geconcentreerde Double Concerto van de Armeense componist en gaat het
verder met nieuwe muziek uitgevoerd door zijn toegewijden: de lyrische romantiek,
opgedragen aan Moldavische violiste Patricia Kopatchinskaja, en de intens expressieve
Quasi Parlando, opgedragen aan de Duitse celliste Anja Lechner. (challengerecords.com)

[AKM] 2.321 MARS
Violin concerto & Fiddle dance suite
Marsalis, Wynton / Nicola Benedetti (viool) / The Philadelphia Orchestra
Wynton Marsalis componeerde een vioolconcert voor Nicola Benedetti waarin
verschillende werelden met elkaar versmelten: zijn eigen Afro-Amerikaanse
wortels vermengde hij met de Anglo-Keltische wortels van Benedetti. Marsalis
vond het fascinerend te onderzoeken hoe hij de nuance, virtuositeit en groove van
jazz en blues kon vertalen naar een klassiek orkest. Hij stuurt de violiste op een
fascinerende reis waarin ze haar muzikaliteit en virtuositeit kan uitleven in
verschillende stijlen en stemmingen. (muziekweb.nl)
[AKM] 2.321 MEND
In time: violin concerto & octet
Mendelssohn-Bartholdy, Felix / Chouchane Siranossian (viool) / Jacob
Lehmann/ Anima Eterna Brugge
Dit is een Mendelssohn zoals je die wellicht nog niet vaak hebt gehoord. Jos Van
Immerseel geeft het dirigeerstokje voor dit nieuwe project door aan de Duitse
violist en dirigent Jakob Lehmann. Samen met de Franse violiste Chouchane
Siranossian en Anima Eterna Brugge, vertolkt hij twee grote werken van
Mendelssohn. En natuurlijk gebruiken ze de speel- en instrumenttechnieken zoals
deze klonken en werden uitgevoerd in de tijd van de componist zelf. (klara.be)
[AKM] 2.321 VANB
Beethoven Sibelius : violin concertos
Tetzlaff, Christian (viool) / Robin Ticciati / Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin
Christian Tetzlaff heeft de vioolconcerten van Beethoven en
Sibelius eerder opgenomen, maar de samenwerking met de immer
jonge maestro Robin Ticciati en het feit dat deze twee
meesterwerken uit het vioolconcertrepertoire hier samen op één cd
staan maken dit tot een bijzondere uitgave. (www.epublisher.world)

[AKM] 2.42 TENH
Canto ostinato
Ten Holt, Simeon
De legendarische, Nederlandse componist Simeon ten Holt (1923-2012) laat met
Canto Ostinato een muzikaal motief eindeloos-wervelend herhalen en variëren.
Canto Ostinato is repetitief, bezwerend en melodieus. ‘Ostinato’ komt van het
Latijn en betekent letterlijk ‘koppig’. Elke uitvoering van Canto Ostinato is uniek,
want Ten Holt geeft de musici veel vrijheid. De speelduur kan variëren van zestig
minuten tot drie uur. Ook de bezetting is variabel. (terdilft.be)
[AKM] 2.442 ELGA
String quartet
Elgar, Edward / Martin Roscoe (piano) / Brodsky quartet
Elgar wordt wel de Engelse Brahms genoemd; wie zijn vaak ingetogen, zangerige,
soms wat dralende melodieën hoort, begrijpt waarom. Toch heeft Elgars muziek
een oorspronkelijk karakter. Een donkere, melancholieke, soms geagiteerde
stemming domineert het strijkkwartet. Het pianokwintet is grootser van opzet, met
stevige contrasten. Beide werken vormen namelijk best een uitdaging voor de
luisteraar. Maar het loont de moeite, zeker ook dankzij het intense, maar verfijnde
spel van het Brodsky Quartet en pianist Martin Roscoe. (rd.nl)

[AKM] 2.442 VANB
Beethoven around the world : Vienna - Op. 59 nos. 1 & 2
Van Beethoven, Ludwig / Quatuor Ebène
In het kader van het Beethovenjaar gaat het prestigieuze Quatuor Ébène een
uitdaging van formaat aan. Het ensemble maakt een wereldtournée met de zestien
kwartetten van Beethoven in hun rugzak. (bozar.be)

[AKM] 2.471 RAVE
Voyageur
Ravel, Maurice / Maria & Nathalia Milstein
In de ban van nooit eerder gehoorde klanken uit het Oosten, nieuwsgierig
naar Oost-Europese folklore, de Spaanse cultuur koesterend, gedeeltelijk
gekoppeld aan zijn persoonlijke, Baskische afkomst, liet Ravel zich
voortdurend inspireren door de meest diverse, muzikale bronnen. En hoe!
(stretto.be)

[AKM] 2.472 LECH
Die Nacht
Franz Schubert / Anja Lechner / Pablo Marquez

[AKM] 2.512 CHOP
Piano works
Chopin, Frédéric / Gasparian, Jean-Paul (uitvoerder)
Een verzameling ballades, polonaises, walsen…

[AKM] 2.512 SCHU
Piano duets für Gross und Klein
Schumann, Robert / Nicolas Callot & Lucas Blondeel
Alleen de Conrad Graf-pianoforte uit 1826 maakt deze opname de moeite waard.
Na hun heerlijke Schubertplaat op dit instrument wagen Nicolas Callot en Lucas
Blondeel zich aan vierhandige klavierminiaturen van Schumann. Een cd met kleine
muziek, die groots en meeslepend wordt uitgevoerd. (De Standaard)

[AKM] 2.624 BRAH
Brahms
Brahms, Johannes / Rundfunkchor Berlin / Deutsches Symphonie
- Orchester Berlin – Leenaars, Gijs
Johannes Brahms schreef zijn hele leven koormuziek als koordirigent en componist
in Detmold, Hamburg en Wenen, waar hij een enorm oeuvre aan wereldlijke en
geestelijke koorwerken achterliet. Een van zijn belangrijkste composities voor
koor en orkest is het Schicksalslied op. 54 voor gemengd koor en orkest,
gecomponeerd in 1871. Deze opname toont ook de veelzijdigheid van het Berlijnse
Radiokoor met dirigent Gijs Leenaars. (klassiek.nl)

WERELDMUZIEK
[AWV] 6.3 DUJA
Impressionniste
Dujardin, Quentin
Quentin Dujardin (Dinant, 17 november 1977) is een Belgische componist en gitarist.
Hij is klassiek geschoold, maar maakt composities die sterk beïnvloed zijn door jazz en
wereldmuziek. (wikipedia.com)

[AWV] 6.3 FRIS
Harmony
Frisell, Bill
Harmony bevat nieuwe composities, fantasierijk herwerkte muziek uit de catalogus van Bill Frisell
en een typisch scherpe selectie jazz- en Americana-producten. (bluenote.com)

[AWV] 6.3 MASI
The exorcism of a spinster
Masike, Hope
Dit album is het internationale solodebuut van het veelbelovende talent Hope Masike.
De Zimbabwaanse artieste is een singer-sonwriter, bespeelster van percussie en de
mbira (duimpiano)
[AWV] 6.3 THUR
Goldberg variations
Bach, Johann Sebastian / Thuriot, Philippe
Bach spelen op een accordeon word vaak sceptisch en verrassend naar gekeken,
desondanks weet Philippe Thuriot verwachtingen te overtreffen op dit prachtige album.
(bol.com)

[AWV] 6.3 THUR
Ravel – Couperin
Thuriot, Philippe
De Belgische accordeonist Philippe Thuriot speelt al 25 jaar op de internationale podia.
Als muzikant heeft hij uiteenlopende interesses, variërend van jazz tot improvisatie en
klassieke muziek. Voor dit nieuw soloalbum , maakte Philippe Thuriot arrangementen
van pianowerken van Maurice Ravel en klavecimbel werken van François Couperin.
Heel bijzonder. (stretto.be)
[AWV] 6.3 TRIC
Zoom
Tricycle / Florizoone, Tuur
Tricycle bestaat twintig jaar en is met Zoom aan zijn vierde cd toe. De cd is een mix
van jazz, musette, wereldmuziek en klassiek. (DeStandaard.be)

[AWV] 6.7 HOUS
Across the field
House and land
In 2017 debuteerden ze met mooie folksongs, geïnspireerd
op zuiderse hymnen en appalachenfolk, maar gespeeld met
groot gevoel voor experimentele, minimalistische muziek
en een psychedelische toets in de zang. Across the field
gaat in die stijl verder. (destandaard.be)

[AWV] GRIEKENLAND 6.2 FARA
Beyond the borders: traditional music from
Farantouri, Maria (compositie van Cihan Türkoglu)
De legendarische Griekse zangeres Maria Farantouri is de grootste troef op dit album.
Misschien is het even wennen aan haar diepe stem waar de leeftijd tijdens de opname haar
sporen hoorbaar heeft nagelaten. Daarentegen maakt ze indruk met haar subtiele en
ingetogen zang. Traditionele muziek van Griekenland, Turkije, Libanon en Armenië
worden aangevuld door composities van Cihan Türkoglu. De sfeervolle muziek is ongehaast,
medidatief en vredig. (muziekweb.be)

