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The Salesman And The Shark

(Anti/PIAS)

Singer-songwriter Sean Rowe 

dook drie jaar geleden op met het 

prachtige Magic. De plaat werd 

de hemel in geprezen, maar zorgde helaas niet 

voor de definitieve doorbraak van de Amerikaan. 

Daar is na de release van The Salesman And The 

Shark geen houden meer aan, want wat is dit 

een indrukwekkende plaat. Sean Rowe maakt 

op The Salesman And The Shark sobere, maar 

buitengewoon sfeervolle, singer-songwritermuziek 

die wordt gedragen door een stem die je niet snel 

zult vergeten. Denk aan Leonard Cohen in zijn jonge 

jaren, maar ook zeker aan Tom Waits, Van Morrison, 

Stuart Staples en Jeff Buckley. Het is een donkere 

stem vol kracht en emotie, die uitstekend tot zijn 

recht komt in de stemmig geïnstrumenteerde 

folksongs op de plaat. Sean Rowe maakt op The 

Salesman And The Shark muziek die je bij de keel 

grijpt door alle emotie, maar het is ook muziek 

die overloopt van schoonheid, zeker wanneer de 

strijkers aanzwellen en Sean Rowe de vocalen 

uit zijn tenen haalt. Dankzij de nodige variatie 

in sfeer en tempo, de prachtige productie en de 

fraaie verhalende teksten weet Sean Rowe zich 

met speels gemak te onderscheiden van al zijn 

concurrenten. Een plekje tussen de allergrootsten 

lonkt. (EZ)
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Pop & Rock
RAYmOND BYRON & THE WHiTE FREiGHTER
Little Death Shaker

Amerikaan Ray Raposa werd bekend met zijn project 

Castanets. Maar de zanger en componist wilde een 

nieuwe band ‘for his thirties’. Raposa is 31. Zijn oude 

project was de weerslag van lusteloos heen en weer 

reizen en toeren. Dit debuut biedt gestripte americana, 

voor in een bar langs de snelweg waar het ruikt naar 

benzine en verschaald bier. Er doen oud-collega’s van 

Castanets mee en het klinkt doorleeft. Mooi, sfeervol 

album. (EMu)

DEERHOOF
Breakup Song

Nou is Deerhoof nooit vies geweest van elektronica en 

geluidseffecten, maar op Breakup Song gaat de band 

verder waar het met Friend Opportunity was gebleven. 

Sterker nog, op het korte Breakup Song is bijna geen 

liedje te vinden waar de elektronica, de bliepjes 

en piepjes en andere opvallende geluiden niet de 

boventoon voeren. Evenwel klinken de tegendraadse 

ritmes en melodietjes net zo Deerhoof als de noisy 

rocknummers van de band. Ondermeer het prikkelende 

Mothball The Fleet en het onweerstaanbare dansliedje 

The Trouble With Candyhands zijn dan ook niet te 

versmaden. (CO)

FAmiLY OF THE YEAR 
Loma Vista

‘They made the sunrise for people like us, so we have an 

excuse to watch it come up,’ zingt de Family Of The Year 

meerstemmig in het openingsnummer van hun tweede 

album, een zonnige plaat die uitnodigt tot luidkeels 

meezingen. De Californische band rond de broers Joe en 

Sebastian Keefe slaat op Loma Vista een uiterst catchy 

brug tussen de collegerock uit de jaren negentig, de 

beachpop uit de jaren zestig en de hedendaagse indiefolk 

van bijvoorbeeld Mumford & Sons, Fleet Foxes en Local 

Natives. Perfecte muziek voor zomerse festivaltenten, 

grote kampvuren op het strand en allerhande feestjes. 

Hoewel de teksten niet altijd vrolijk zijn, haal je met deze 

aanstekelijke familie geheid de zon in huis. (MvR)
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ARcHiVE
With Us Untill You’re Dead

(Dangervisit/V2)

Het lijkt Archive weinig moeite te kosten om 

je ook op dit nieuwe, achtste album weer te 

grijpen. Ook hier stelt de groep niet teleur. 

Archive, opgericht door Darius Keller en Danny 

Griffiths, komt met een aangrijpende en 

interessant mix van psychedelische elektronica 

en rock, die het beste te zoeken is in de hoek 

van groepen als Massive Attack, Radiohead, 

Unkle en Pink Floyd. En dan een combinatie 

daarvan. Broeierige, filmische, soms zelfs 

soulvolle tracks, met fraaie vocalen, over lome 

beats. Archive weet veel delen van het muzikale 

spectrum te raken en gaat van ingetogen, zoals 

te horen op opener Wiped Out, naar veel meer 

bombastisch werk, zoals op de eerste single 

Violently. De rap, zoals die op het vorige album 

Controlling Crowds, maar ook eerdere albums, 

veel te horen was, heeft de groep dit keer 

achterwege gelaten. Dat lijkt misschien jammer, 

maar dat is het niet. Het album voelt daardoor 

wat ruimtelijker en meer van deze tijd aan. (Jvo)

LUISTER
TRIp

ARiEL PiNk’S HAUNTED GRAFFiTi
mature Themes

(4AD/Beggars Banquet)

Ergens las ik Ariel Pink’s Haunted Graffiti’s muziek omschreven als ‘pop muziek 

door de ogen van Captain Beefheart’ en dat is een prima kenschets van 

de prettig gestoorde geluiden die low-fi lover en long time underground 

zwoeger Ariel Marcus Rosenberg nog steeds voortbrengt. Na jaren- en platenlang geen deuk 

in een muzikaal pakje boter te hebben geschopt, werd Ariel opeens beroemd met Before Today 

dat inderdaad een prima album vol grabbeltonmuziek uit de jaren zestig tot tachtig was. Hij 

gaat daar op Mature Themes gewoon mee door, en brengt odes aan verschillende vormen van 

seksuele activiteiten, de Wiener schnitzel en disco in allerhande stijlen. En ondertussen maar 

uitroepen ‘I tried to be good’, nou daar is dus niets van waar en dat is maar goed ook. Blijf jij maar 

prettig gestoord Ariel, dan blijven wij genieten van je muzikale potpourri. (AdW)

ARNO
Future Vintage

(Naive/PIAS)

Le grandeur de flamands artist. Terug naar de toekomst. Het negentiende 

soloalbum, Future Vintage, van de voormalig frontman van TC Matic en 

Tjens Coutier biedt een reis met diverse muziekstijlen. Origineel en 

gedetailleerd. Van dubstep via meezingers en surrealistisch rockend  tot chansons waarbij 

poëtische hoogstandjes als ‘1-2-3-4 hoedje van papier’ niet geschroomd worden. Geproduceerd 

door John Parish komt Arno met surrealistische pakkende teksten gecombineerd met af en toe een 

Bristolsound-achtige gitaar. Arno’s rauwe stem gecombineerd met een lijfgeur en de bijbehorende sound 

brengt een geniaal concept. Van het terug in de tijd grijpende If I Was tot het rauw gevoelige Chanson 

d’Amour.  In I Don’t Believe is rechts links en links tot rechts verworden. In het samenwerkingsverband met 

Hintjens jr. is het nummer Ostend Dub verworden tot een geniaal dubsound klankenspel met een toegift 

van zeemeeuwen. Een totaalconcept met verassende wendingen. Arno poëtische kunsten in optima forma. 

Future Vintage zal de toekomst ingaan als een van de klassiekers van Arno. (RL)
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iNTERViEW ARNO
door Ron Loontjens

Future Vintage, slaat dat op uzelf of is dat toch een 
verwijzing naar een drang naar het verleden? Beide, 
Ik ben Future, maar zeker ook vintage.  Toekomstig 
en drang naar het verleden. Het lijkt wel alsof we 
terug gaan naar de jaren 30. De VS is bijna failliet, 
al weten ze het zelf nog niet. Europa wordt tegen 
elkaar uitgespeeld. We leven in een verrechtse 
maatschappij. Links is rechts geworden en rechts 
is links. Geld wordt over de balk gesmeten. Zonder 
geschiedenis geen toekomst. En zeker geen toekomst 
zonder geschiedenis. Surrealisme ten top. De 
toekomst wordt door het verleden ingehaald.  
Alleen heeft de mens het niet door”.
 Das allemaal nogal zwaar. Wat en wie zit er 
achter Future Vintage? “De mens. De moeilijk te 
doorgronden mens met zijn mysterieuze dwalingen.
Zelf ben ik verslaafd aan de kick, aan de adrenaline.

Aan het maken van muziek, van een nieuw album. 
Het gaat maar door, en door. Omtrent Future Vintage 
is het niet veel anders. Je bent bezig en opeens 
zegt mijn broer: “Ga uw album eens opnemen in 
Engeland”. En voila. Zo komt Engeland om de hoek 
kijken. Gitaar en bas opgenomen in Bistol. Via via 
kwam ik bij John Parish terecht. Die komt toch met 
een aparte sound op de proppen. Hij heeft al het een 
en ander gedaan met Tracy Chapman onder andere 
maar ook deels in de Bristolscene, Massive Attack, 
Portishead”.
Waarom zouden de mensen “Future Vintage” lusten?
“Ha, Het is allemaal nogal impulsief, ik kan mezelf 
moeilijk verkopen. Bij mij is het “take it or leave 
it” en de mens in al zijn facetten”. Ieder album is 
anders. Andere gevoelens. Het moet niet zo zijn dat 
er stereotypen en twee eenheden gaan ontstaan als 
Haddock en. Kuifje. En ik ben zeker geen Bobbie. Qua 
muziekstijlen sta ik letterlijk open als een oude hoer. 
Alles is mogelijk. Niewsgierig naar alles”.
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http://www.platomania.eu/album/2175972/little-death-shaker/byron-raymond
http://www.platomania.eu/album/2175972/little-death-shaker/byron-raymond
http://www.platomania.eu/album/2175909/breakup-song/deerhoof
http://www.platomania.eu/album/2175909/breakup-song/deerhoof
http://www.platomania.eu/album/2159046/loma-vista/family-of-the-year
http://www.platomania.eu/album/2159046/loma-vista/family-of-the-year
http://www.platomania.eu/album/2163818/with-us-you-re-dead/archive
http://www.platomania.eu/album/2163818/with-us-you-re-dead/archive
http://www.platomania.eu/album/2170199/mature-themes/ariel-pink-s-haunted-graffiti
http://www.platomania.eu/album/2170199/mature-themes/ariel-pink-s-haunted-graffiti
http://www.platomania.eu/album/2170756/future-vintage/arno
http://www.platomania.eu/album/2170756/future-vintage/arno
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centipede Hz

(Domino/Munich)

De release van een nieuw album van Animal Collective is inmiddels 

een gebeurtenis waar reikhalzend naar uitgekeken kan worden. Hun 

fanatieke experimenteerdrift verpakt in opzwepende soundscapes 

en gekoppeld aan een groot talent voor meerstemmige (westcoast)

harmonieën en zomerse melodieën levert dan ook steevast 

vernieuwende muziek op. Na de release van het succesvolle, alom 

bewierookte Merriweather Post Pavilion uit 2009 laste de groep 

na jarenlang aaneen opnemen en toeren een broodnodige pauze in. In de tussentijd konden we ons 

verblijden met het audiovisuele spektakelstuk Oddsac en fraaie soloalbums van Panda Bear (Tomboy) 

en Avey Tare (Down There). Op dit tiende reguliere studioalbum – voorafgegaan door de single 

Honeycomb / Gotham die beide niet op het album staan – opereren deze Amerikanen voor het eerst 

sinds Strawberry Jam uit 2007 weer in de originele bandbezetting: Avey Tare, Panda Bear, Geologist en 

Deakin. De terugkeer van de laatste resulteert meteen in zijn debuut als verdienstelijk leadzanger in 

het nummer Wide Eyed. Om het live-gevoel in de studio te reproduceren is het opnameproces weer als 

band tot stand gekomen met Panda Bear achter de drumkit en Geologist op keyboards. Het album bevat 

daarnaast gastbijdrages van Dave Scher (Beachwood Sparks) op steelgitaar/melodica en het Riverside 

Middle School Choir. Waar het toegankelijke Merriweather Post Pavilion vooral de melodieuze kant van 

de groep belichtte, laat dit nieuwe werkstuk het viertal vooral weer van hun psychedelische kant horen. 

De springerige kruisbestuiving van psychedelica, elektronica, avant-garde met exotische invloeden 

staat bol van de ongebreidelde creativiteit, knap bijeengehouden door de hechte in elkaar grijpende 

zangmelodieën. Centipede Hz laat zich dan beluisteren als een muzikaal pretpark vol opwindende 

attracties waar je maar niet op uitgeluisterd raakt. (DK)

POP & ROck
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mELiSSA ETHERiDGE
4th Street Feeling

Waar Melissa Etheridge op het twee jaar geleden 

verschenen Fearless Love nadrukkelijk teruggreep op 

het geluid van haar eerste platen, heeft ze op haar 

twaalfde plaat gekozen voor een lichte koerswijziging. 

Producer John Shanks werd vervangen door Jacquire 

King (Lissie, Kings Of Leon) en Steve Booker (Duffy, 

Stevie Nicks) en het resultaat is een opvallend bluesy 

en geïnspireerd klinkend album. Speciale vermelding 

verdient de ritmesectie die lekker zompig en bij vlagen 

zelfs funky uit de speakers knalt. Fijne plaat! (MvR)

HELiO SEQUENcE
Negotiations

The Helio Sequence bestaat sinds 1996. Vijfde album 

en het Amerikaanse duo had een overstroming in hun 

oefenruimte. Na maanden zoeken vonden ze ruimte 

in een warenhuis, waar ze altijd terecht konden. 

Zanger/gitarist Brandon Summers en drummer/

toetsenist Benjamin Weikel waren al lang gek op 

mooie apparatuur. Ze vervingen hun oude door analoge 

apparaten en daarom klinkt dit album warm. Weikel 

haalde inspiratie uit synthesizerloops en daaromheen 

bouwden ze songs. Mooi album. (EMu)

Platenhuis ‘t Oor heeft twee vestigingen: eén 

in Hilversum (sinds 1985) en vanaf 1997 ook in 

Almere. in grote lijnen hebben beide winkels 

dezelfde voorraad cD’s; we zijn gespecialiseerd 

in pop/rock, metal, hiphop, dance, reggae, 

wereldmuziek, punk, ska, soul, blues, 

americana, R&B, sixties etc. zowel in Hilversum 

als in Almere verkopen we ook muziek DVD’s en 

hebben we van een klein aantal nieuwe titels 

ook nog vinyl in huis. Daarnaast verkopen we 

in Almere ook tweedehands LP’s; van populaire 

titels voor een paar euro per stuk tot collector’s 

items voor diverse prijzen. 

mania nu ook bij ’t Oor in Hilversum 
en Almere!

Leeuwenstraat 44 - 1211EW Hilversum

035-6216579 - hilversum@platenhuis-het-oor.nl

Brouwerstraat 10 - 1315BP Almere Stad

036-5302306 - almere@platenhuis-het-oor.nl

www.platenhuis-het-oor.nl

Vrijdag 14,sept  Drukkerij middelburg

zaterdag 22 sept  Velvet Rotterdam 

Woensdag 3 okt kroese Nijmegen  

Donderdag 4 okt Plato Groningen  

Donderdag 18 okt North End Haarlem

Vrijdag 19 okt Velvet Amersfoort

Donderdag  25 okt Velvet Leiden 

Vrijdag 7 dec Velvet Alkmaar  

check onze sites vor de aanvangstijden.

KENSINGTON

LiVE 
iN DE 

WiNkELS

ANimAL cOLLEcTiVE

http://www.platomania.eu/album/2170263/centipede-hz-ltd-/animal-collective
http://www.platomania.eu/album/2178912/4th-street-feeling/etheridge-melissa
http://www.platomania.eu/album/2178912/4th-street-feeling/etheridge-melissa
http://www.platomania.eu/album/2175933/negotiations/helio-sequence
http://www.platomania.eu/album/2175933/negotiations/helio-sequence
mailto:almere@platenhuis-het-oor.nl
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cALEXicO
Algiers

(City Slang/Konkurrent)

Wat op het eerste gezicht het meest opvalt aan deze plaat, is dat 

die werd opgenomen in New Orleans. De wens om in Europa op 

te nemen bleek qua planning niet haalbaar en men streek neer in 

Amerika’s dichtstbijzijnde benadering van Europa. Een huiselijke studio in de wijk Algiers 

bleek een prima plek om met een frisse insteek aan het nieuwe album te beginnen. Toch 

klinkt Algiers meteen vertrouwd en gaat van start met popliedjes als Splitter en Fortune 

Teller. Na het spookachtige Para, begint Algiers langzaam vorm te krijgen wanneer er ruimte 

komt voor allerhande muziekstijlen en ook New Orleans eindelijk een beetje doorschijnt. De 

jazzy baspartijen op Maybe On Monday laat Calexico swingen en zelfs bijna improviseren. 

Ook in het daaropvolgende Puerto en Better And Better laat Calexico het avontuur eindelijk 

leiden en wordt er geestdriftig muziek gemaakt. Uiteindelijk mondt Algiers uit in een aantal 

stemmige slotsongs, met een spannend zwoel No Te Vayas en de intense intimiteit van Hush 

als apotheose. Het maakt van hun zevende een meer dan waardige plaat. (CO)

Nick cAVE & WARREN ELLiS
Lawless

(Sony Music)

Toen Nick Cave en regisseur John Hilcoat samen het scenario voor de 

western Lawless schreven, hadden ze ook duidelijke ideeën over de 

soundtrack. Hoewel Nick Cave slechts op twee nummers te horen is 

(Fire In The Blood en Burnin’ Hell van John Lee Hooker) castte hij de stemmen van Emmylou Harris, 

Ralph Stanley en Mark Lanegan perfect. Het lijkt een gewaagde zet om die laatsten te vragen klassiekers 

van Captain Beefheart en Lou Reed te zingen, maar het resultaat is verbluffend. Vooral Stanley’s versie van 

Sure ‘Nuff ’N Yes I Do klinkt alsof het altijd zo bedoeld was. Emmylou Harris trekt Snake Song van Townes 

van Zandt helemaal naar zich toe en Willie Nelson overtuigt in afsluiter Midnight Run. Door producer Hal 

Willner klinkt het geheel als een eenheid die vooral ook erg nieuwsgierig naar de film maakt. (HDr)

cHRiS ROBiNSON BROTHERHOOD
magic Door

(Silver Arrow/Bertus)

Chris Robinson houdt overduidelijk het vuur van The Black Crowes brandende. Na het 

uitstekende Big Moon Ritual, nog maar net een paar maanden uit, komt nu al de 

opvolger The Magic Door. Beide albums komen voort uit dezelfde zeer productieve 

sessies, waarin Robinson een fabelachtige band – met daarin topgitarist Neal Casal en toetsenist Adam 

MacDougall – aanvoert, die zich laat gaan in uitgesponnen tracks met een heerlijk losse sfeer. Robinson 

en de zijnen baseren zich op de seventies rock van The Allman Brothers en The Grateful Dead – en 

schuwen evenmin een portie Sea Level-achtige jazzrock in het albumhoogtepunt Vibrations & Light Suite. 

Chris Robinson voelt zich met zijn fenomenale stem uitstekende thuis in een omgeving van kosmische, 

psychedelische boogie. Ballads en rockers in een live-klinkende setting maken van The Magic Door een 

ouderwets avontuurlijke rockplaat. (WR)
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Sun

(Matador/Beggars Banquet)

Chan Marshall maakt inmiddels zeventien jaar platen als Cat Power. 

Inclusief het nu verschenen Sun telt haar oeuvre inmiddels negen 

platen, die eigenlijk allemaal verschillend zijn. Ook op Sun gaat Chan 

Marshall weer niet verder op de gebaande paden, maar slaat ze voor de 

zoveelste keer in haar carrière nieuwe wegen in. De indierock, sadcore, 

americana, indiefolk en Memphis soul en Delta blues uit het verleden 

duiken nog maar sporadisch op en hebben plaats gemaakt voor een 

behoorlijk vol klinkend geluid, waarin een voorname rol is weggelegd voor elektronica. Marshall had na 

het succes van The Greatest last van een hardnekkige writer’s block, zag haar relatie op de klippen lopen, 

had meerdere financiële tegenslagen en werd veertig, maar desondanks is Sun een uitbundige plaat. Zeker 

vergeleken met platen als Moon Pix en You Are Free (volgens velen de beste platen van de Amerikaanse) 

is het zware elektronische klankentapijt op Sun wel even wennen. Veel songs worden gedragen door een 

dikke laag synths, waarin zelfs beats niet ontbreken. Veelzijdigheid is altijd de kracht geweest van Cat 

Power en deze veelzijdigheid tilt ook Sun weer naar een hoger plan. De uitbundige instrumentatie wordt 

gecombineerd met intieme teksten en prachtige vocalen. Ook invloeden uit de Amerikaanse rootsmuziek 

hebben hun weg weer gevonden in songs die zowel toegankelijk als complex zijn. Net als alle vorige 

platen van Cat Power (misschien met uitzondering van het soulvolle The Greatest) is ook Sun weer geen 

plaat die je in één keer volledig weet te overtuigen, maar na enige gewenning valt alles op zijn plaats. Sun 

is een moedige en avontuurlijke plaat, maar uiteindelijk ook een hele mooie. (EZ)

POP & ROck
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http://www.platomania.eu/album/2171257/algiers-limited-edition-/calexico
http://www.platomania.eu/album/2171257/algiers-limited-edition-/calexico
http://www.platomania.eu/album/2172685/lawless/cave-nick
http://www.platomania.eu/album/2172685/lawless/cave-nick
http://www.platomania.eu/album/2158745/magic-door/robinson-chris-brotherhood-
http://www.platomania.eu/album/2158745/magic-door/robinson-chris-brotherhood-
http://www.platomania.eu/album/2165044/sun-digi-/cat-power
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DAN DEAcON
America

(Domino/Munich)

Muzikant en componist Dan Deacon werd geboren in New York en 

begon vroeg muziek te maken in bandjes van ska tot metal. Hij 

verhuisde naar Baltimore en terwijl hij nog op het conservatorium zat 

begon hij een kunstcollectief. Sinds 2003 tien albums met wonderlijke eclectische muziek 

tussen noise, pop, ambient en klassiek. Hij verzorgde de soundtrack van Twixt van Francis 

Ford Coppola en is bekend om zijn optredens, met interactie tussen muzikanten en publiek. 

Op dit nieuwe album weer die mix van stijlen, sferen, elektronische en akoestische klanken 

uitgevoerd door heel veel muzikanten. Wonderlijk en origineel tussen Mike Oldfield en Philip 

Glass. (EMu)

mATTHEW DEAR
Beams

(Ghostly Int/V2)

Met zijn experimentele elektronica zit Matthew Dear langzamerhand 

in de kopgroep van het elektropeloton. Het album Black City 

betekende in 2010 al een bescheiden doorbraak voor deze dj, 

producer en musicus. Op dat album liet Dear horen meer in huis te hebben dan een feilloos 

gevoel voor spannende dansritmes. De geboren Texaan, die al eens op Lowlands stond, 

bewees eveneens een begenadigd liedjesmaker te zijn. Het nieuwste album, zijn zesde in totaal, staat 

wederom bol van de betere elektronische artpop. Beams lijkt iets meer op de dansvloer te mikken dan zijn 

voorganger. Vooral vanwege de groovy productie, die bovendien warmer klinkt dan de groezelige sfeer 

op Black City. Tussen de regels door horen we invloeden van David Bowie, Talking Heads en The Cure (let 

vooral op de basloopjes bij de intro’s). Matthew Dear schotelt ons daarmee wederom een zeer verleidelijk 

klinkend plaatje voor. (WJvE)

DiNOSAUR JR
i Bet On Sky

(PIAS)

Ze worden ook een dagje ouder. Misschien wat oneerbiedig, maar dat was wel 

de eerste gedachte die door mijn hoofd flitste bij het luisteren van I Bet On Sky. 

Wie het solowerk heeft gehoord dat J Mascis de afgelopen jaren pnam zal wellicht 

wat minder verraast zijn. Want van de herboren geluidsexplosies die comebackalbum Beyond uit 2007 

kenmerkten is nog maar weinig over. Maar misschien is het ook wel doordat de bandleden de afgelopen 

jaren weer dichter naar elkaar zijn gegroeid, dat I Bet On Sky zo’n beheerste plaat is geworden. Het 

levert in ieder geval tien nummers op die aan alle kanten kloppen. Het is dan misschien niet meer 

de wervelwind aan gitaren van weleer, maar klinken als een klok doet het zeker. En wees gerust, die 

allesverwoestende solo’s van Mascis zijn er nog steeds. (MKo)
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AVETT BROTHERS
The carpenter

(Universal)

Scott en Seth Avett komen na het prachtige I 

And I Love You met een nieuwe cd die wederom 

werd geproduceerd door Rick Rubin. Het duo 

weet op overtuigende wijze muziekstijlen te 

combineren en hun invloeden liggen ergens 

tussen Townes van Zandt, The Beatles, Buddy 

Holly en The Ramones in. Dat lijkt op het oog 

een bizarre combinatie, maar in het geval van 

The Avett Bros. klopt het allemaal. Ook op the 

Carpenter horen we die stijlen terug; de eerste 

single Live And Die is een akoestisch liedje met 

de nadruk op de banjo, maar op songs als Paul 

Newman Versus The Demons gaan de remmen 

los. Hier hoor je dat de broers hun roots in de 

punk en grunge hebben liggen en weten ze deze 

te koppelen aan akoestische folk. Toch is het 

album over het algemeen wat introspectiever 

van toon dan de voorganger en hebben met 

name de teksten meer diepgang gekregen.  

Avett Brothers sluiten hiermee naadloos aan 

op de populariteit van Mumford & Sons en The 

Lumineers die binnenkort ook met een prachtige 

plaat komen. (BD)

LUISTER
TRIp

HOLY OTHER
Held

Op basis van een aantal zeer sterke singles werd 

in bepaalde kringen al reikhalzend uitgekeken naar 

het eerste album van Holy Other, een mysterieuze 

elektronica-act uit Engeland, die vergelijkingen oproept 

met oOoOO, Salem en White Ring, de grondleggers 

van de witch house. Voor wie niet is ingevoerd in die 

scene, kan Holy Other ook worden omschreven als een 

downtempo variant op Crystal Castles of misschien 

zelfs als een minder toegankelijke versie van The xx. 

Duidelijk moge zijn dat de muziek op Held traag, duister 

en bijzonder sfeervol klinkt. Er wordt gezongen, maar 

de vocalen zijn zo vervormd dat nooit duidelijk wordt 

waarover. Erg is dat niet, het geeft de muziek van Holy 

Other alleen maar meer kleur. Held is een plaat die, 

eenmaal gehoord, niet meer loslaat. Zonder meer een 

van de meest fascinerende en beste debuten van 2012. 

(MvR)

HOUSE OF cOSY cUSHiONS
Haunt me Sweetly

House Of Cosy Cushions is een groep uit Dublin en 

Groningen en dat is een opmerkelijke combinatie voor 

een opmerkelijke band die met hun nieuwe langspeler 

laat weten dat ze gehoord moeten worden. Welk een 

muzikale pracht openbaart zich op dit album. Magisch, 

bezwerend, beklemmend en melancholisch zijn een 

paar termen die van toepassing zijn op Haunt Me 

Sweetly. Zanger en liedjesschrijver Richard Bolhuis heeft 

het talent in huis om nummers te maken die je meteen 

raken. Green Eyes Blazing kent een enorme spanning 

en Vlieland past goed in een natuurdocumentaire. 

Liefhebbers van PJ Harvey, Low, 16 Horsepower, dEUS 

en Tindersticks zullen hiermee goed uit de voeten 

kunnen. (MW)

HOW TO DRESS WELL
Total Loss

Tom Krell is een Amerikaanse producer/liedjesschrijver 

die, onder de naam How To Dress Well, dromerige lo-fi 

r&b maakt. Na zijn vorig jaar verschenen debuutplaat 

verschijnt nu Total Loss, dat meer afgeronde liedjes 

bevat. De productie is nog steeds een beetje etherisch, 

maar ditmaal een stuk minder gruizig en brokkelig. De 

doorgaans opgewekte melodieën passen mooi bij zijn 

galmende falset. (WJvE)
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GET WELL SOON
The Scarlet Beast O’Seven Heads

Duitsland is niet het land waar je moet zijn voor een 

onuitputtelijke stroom indiemuziek. Dat ligt niet aan 

Konstantin Gropper, het klassiek geschoolde brein 

achter Get Well Soon. Meer, deze indieband is zo indie 

dat het niet meer Duits kán zijn. Want melancholische 

dieptes en poëtische hoogtes, in de tradities van 

Magnetic Fields, Arcade Fire en – om nog eens een 

referentie te noemen – Leonard Cohen. The Scarlet 

Beast O’Seven Heads is na Rest Now, Weary Head! 

You Will Get Well Soon (2008) en Vexations (2010) de 

derde langspeler. Om de lading van die plaat te dekken, 

dringen termen als donker en catchy zich op en roepen 

de nummers herinneringen op aan David Bowie ten 

tijde van zijn Berlijnse periode. Dat wil zeggen dat niet 

alleen de stem iets weg heeft van Bowie, maar de 

plaat excelleert in artistieke gewaagdheid en door de 

gelaagdheid in eerste instantie moeilijk toegankelijk is. 

Dus dat komt helemaal goed, met die Gropper. (CV)

NiNA JUNE
The World Awaits

Singer-songwriter Nina June heeft ruim de tijd 

genomen voor haar tweede album: vier jaar. In die 

periode trad ze veel op en nam ze het heft in eigen 

handen: The World Awaits verschijnt in eigen beheer. 

Het is een popalbum dat luchtigheid met intelligentie 

combineert en daardoor prima wegluistert. En nummers 

als Out To Get Me en Blue Balloons verklappen dat Nina 

June nog veel meer in haar mars heeft. (JvdD)

DYLAN LEBLANc
cast The Same Old Shadow

(Rough Trade/Konkurrent)

Eerder dit jaar liet Dylan LeBlanc optekenen dat de 

opvolger van zijn onvervalste retrocountrydebuut meer 

de richting op zou schieten van George Harrison’s All 

Things Must Pass. Dat hoor ik niet af aan Cast The 

Same Old Shadow, maar anders dan het debuut is deze 

opvolger wel. We horen een tamelijk zoetgevooisde 

LeBlanc die zijn uitwaaierende liedjes zingt tegen een 

decor van pedalsteel en strijkers. Maar na een aantal 

draaibeurten gaan de liedjes beslist onder de huid 

zitten en groeit Cast The Same Old Shadow uit tot een 

romantische prachtplaat. (WR)

BAND OF HORSES
mirage Rock

(Sony Music)

Dat Band Of Horses productioneel gezien grote 

ambities had, bleek al wel op voorganger Infinite 

Arms. Helaas pakten die grootse ideeën niet 

helemaal vlekkeloos uit. Oude fans moesten 

wennen aan het gladgestreken geluid, maar 

desalniettemin sprak de band uit Seattle er wel 

een groter publiek mee aan. Wellicht dat die 

twee kampen elkaar weer zullen vinden op 

Mirage Rock, dat geproduceerd werd door Glyn 

Johns, Deze zeventigjarige Engelsman werkte 

met legendes als The Beatles, The Who en The 

Rolling Stones en weet wel hoe die hang van 

Band Of Horses naar vervlogen tijden in een frisse 

sound verpakt kan worden. Invloeden als Crosby, 

Stills, Nash & Young en America zijn nog volop 

aanwezig, luister bijvoorbeeld maar eens naar 

Dumpster World. Gelukkig staan daar genoeg 

sterke eigen ideeën tegenover, zoals eerste single 

Knock Knock, het catchy A Little Biblical en het 

ongecompliceerd rockende Feud. Met behulp 

van Johns heeft Band Of Horses opnieuw een 

sterke plaat gemaakt, rijk aan mooie muzikale 

momenten en vooral een heerlijk in het gehoor 

liggende, warme americanasound. (MKo)
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JERRY LEE LEWIS - A Whole 
Lotta Jerry Lee Lewis 

PETER GREEN - Anthology 

VARIOUS - Rakes, Rats, 
Pricks & Kicks. A Shane 
Macgowan Anthology 

UNDERTONES - An 
Anthology

MADNESS - A Guided Tour 
Of Madness 

VARIOUS ARTISTS-  Big Stiff 
Box Set

WRECKLESS ERIC - Hits, 
Misses, Rags & Tatters - The 
Complete Stiff Masters 

FRANKIE GOES TO 
HOLLYWOOD - Sex Mix

THE MOVE -  Anthology 
1966-1972 

PROCUL HARUM - All This 
And More...

J.D. SOUTHER - Border Town - 
The Very Best Of

BOB & EARL JAMES - One 
On One 
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BOB DYLAN

TEmPEST
(Sony Music)

Vijf sterren in Rolling Stone, het maximale aantal punten in Mojo: 

het nieuwe album van Bob Dylan gaat niet onopgemerkt voorbij. 

En hoewel het zijn 35e studioalbum is, vijftig jaar na zijn debuut en 

Dylan zelf inmiddels 71 is, wordt geen modern middel geschuwd in de 

promotie: pop-up winkels, exclusieve luistersessies voor journalisten 

en spontane luistersessies voor het publiek die via twitter en facebook 

worden aangekondigd. Dylan is duidelijk van deze tijd. Gelukkig is 

Tempest zelf dat allerminst. Opgenomen met de band waarmee hij inmiddels al jaren toert (aangevuld 

met Los Lobos’ David Hidalgo) in de studio van Jackson Browne klinkt het album vooral tijdloos. Zelfs 

als Dylan in Early Roman Kings de bankencrisis aanstipt, doet hij dat niet als Bruce Springsteen in een 

geforceerd modern jasje, maar middels een akkoordenschema dat hij op zijn debuut ook al had kunnen 

gebruiken. Tempest opent nog enigszins luchtig met een onvervalste treinsong, maar wat volgt is een 

plaat vol geweld, venijn, dood, moord, bedrog en bloed. ‘I’ll pay in blood, but not my own,’ sneert 

Dylan in Pay In Blood, misschien wel zijn grimmigste nummer sinds Idiot Wind – en dan in de Hard 

Rain-uitvoering. Tin Angel is een onvervalste murder ballad, Scarlet Town en het maar liefst veertien 

minuten durende titelnummer over de Titanic klinken als oeroude folksongs, terwijl Narrow Way en het 

al genoemde Early Roman Kings aan Muddy Waters schatplichtig zijn. Doordat de inmiddels zeer gruizige 

stem van Dylan extreem dichtbij is opgenomen, krijgt bijkans elke lettergreep betekenis, zelfs in een 

ogenschijnlijk lieflijk walsje als Soon After Midnight. Tempest ligt in het verlengde van Modern Times en 

Love And Theft, maar met meer nadruk op verhalende teksten, waarin de ene na de andere geweldige 

POP & ROck

a

S

T

p
E

L
p

L
a

a
T

j
E

S

DOE mAAR
Versies / Limmen Tapes

(Topnotch/Universal) 

Doe Maar is anno 2012 opnieuw de studio ingedoken, dit keer met 

vele Top Notch-artiesten. Het resultaat is de dubbelep Versies / 

Limmen Tapes. Voor de ep Versies geven verschillende Top Notch-

artiesten hun interpretatie van een Doe Maar-liedje. Zo maakten Gers Pardoel en Postman 

hun versie van Liever Dan Lief, werkten Sef en Spinvis aan Doris Day en ging Fresku aan de 

slag met Pa. Het meest geslaagd is Doe Maar Net Alsof van Winne, Sticks, Rico & Kubus. 

Ook toegevoegd aan de ep is De Bom, de hit uit 2000 van Postmen en Def Rhymz. Voor de 

ep Limmen Tapes dook Doe Maar de studio in voor nieuwe opnamen van zeven van hun 

bekendste nummers. Hier klinken nummers als Belle Hélène, Nederwiet en Doris Day zoals 

de band het echt altijd gewild heeft, aldus Henny Vrienten. (ED)

ELBOW
Dead in The Boot - B Sides

(Polydor/Universal)

Men zegt wel dat b-kantjes dat zijn met een goede reden, maar bij 

Elbow beschouwen ze het opnemen van b-kantjes als een aparte 

kunst. Hier hebben ze dertien van die b-kantjes zo gebundeld dat het 

op een nieuw studioalbum lijkt. Ondanks dat de nummers verspreid over twaalf jaar zijn 

opgenomen, is het inderdaad een opvallend coherent geheel. Over het algemeen is de sfeer 

erg ingetogen, wat logisch volgt op het wat plechtige Build A Rocket Boys!, maar soms ook 

doet verlangen naar wat venijn. Dat zit gelukkig in de uitbraak in Whisper Grass, het slot van Snowball 

en de chain gang chant McGreggor. Tussen de rustiger nummers zitten prachtsongs als Whisper Grass, 

Lay Down Your Cross, The Long War Shuffle, Lullaby, Buffalo Ghosts en Gentle As. Met zoveel mooie songs 

misstaat Dead In The Boot (de titel is een knipoog naar hun debuutplaat) daarom zeker niet tussen hun 

andere platen. (LV)

mARY EPWORTH
Dream Life

(News)

Al in 2008 verscheen Mary Epworth’s eerste single, The Saddle Song, een jaar later 

gevolgd door Black Doe. Lovende kritieken volgden, onder meer ook voor haar 

optreden tijdens een tribute aan Sandy Denny, maar een volledig album liet lang 

op zich wachten. De zus van de bekende producer Paul Epworth (Bloc Party, Adele) werkte in the middle 

of nowhere in alle rust met haar Jubilee Band aan Dream Life, dat gerust kan worden omschreven als 

een zeer opvallend debuut. Barokke folk, Spectoriaanse girl pop, psychedelica en seventies prog, het zijn 

slechts enkele ingrediënten die we proeven tijdens het beluisteren van deze afwisselende plaat. Een hang 

naar het verleden is onmiskenbaar, maar door de gepolijste productie van Will Twynam klinkt Dream Life 

toch eigentijds en toegankelijk. Mary Epworth presenteert zich op dit fraaie en originele debuut als een 

getalenteerde en eigenzinnige singer/songwriter die zich niet makkelijk in een hokje laat stoppen en het 

verdiend om gehoord te worden! (MvR)
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Bestaat die hokjesgeest nog in 2012?

‘Ik leek erg op Michael toen ik 21 jaar was. Ik 

probeerde ons debuutalbum te slijten, maar mensen 

vonden dat we dit of dat moesten doen. Het was een 

zwaar proces om te onderzoeken in welke muziekstijl 

ik als zangeres paste. Het kostte mij jaren te stoppen 

anderen te plezieren. Je moet eerst jezelf plezieren, en 

daarna pas anderen. Met Phantom Limb bewijs ik dat: 

we zijn acht jaar samen. Als je doorzet en doet wat jij 

wilt, dan heeft het publiek daar geen problemen mee. 

Mensen in de muziekindustrie menen vaak namens het 

publiek te denken. Dat men nu massaal komt opdagen 

bij onze concerten bewijst het ongelijk van al die lui en 

hun robotachtige manier van denken. Mensen zijn niet 

dom. Die kunnen iets anders echt wel aan.’

Menen Britse muziekbazen anno 2012 werkelijk nog 

dat gitaarspelen het werk van een 

blanke is?

‘Absoluut. Er zijn dingen waartegen 

je als mens en artiest moet vechten 

die groter zijn dan jij. Je moet gewoon 

niet toegeven aan wat anderen van 

je verwachten. Als je dat doet word je 

niet gelukkig. Dat kan ik je garanderen. 

Ik spreek mensen die het spel zijn gaan 

meespelen. Het is mij ook aangeboden. 

En het stinkt! Als je jong bent en ze grijpen je, dan kom 

je ooit op een leeftijd waarin je jezelf niet meer herkent. 

Ervaring, daar hangt veel van af. Ik ben begonnen met 

zingen toen ik 14 jaar was. Pas toen ik 23 was, na bijna 

tien jaar proberen, begon ik mijzelf te vinden.’

Jouw advies aan talent: schrijf je niet in voor Idols en 

Popstars?

‘Zeker. Ze leren je er perfect zingen, maar je hoort het 

gevoel niet. Dat is het. In de VS en in Europa nemen 

ze deze programma’s volgens mij wat minder serieus 

dan in Groot-Brittannië. Als je hier een beetje aardig 

zingt, dan komt er direct iemand naar je toe met 

een verhaal dat je een X-Factor hebt. Het neemt een 

grote plek in de muziekwereld in. Hoewel er ook veel 

mensen zijn die het allemaal maar niets vinden. Die 

pikken juist bandjes zoals wij er uit. Het maakt ze niet 

direct betere muziekfans. Maar er is zo’n goede historie 

van fantastische muziek in dit land, dat haal je er niet 

zomaar even uit.’

iNTERViEW

maar als je muziek een stap verder wilt brengen moet 

je letterlijk wat verder gaan. In Californië waren zo 

veel mensen te vinden om even mee te helpen, van 

muzikanten uit bandjes tot mensen van de kerk. Mark 

heeft een groot netwerk van vrienden. Jay Buchanan 

van de Rival Sons liep zo maar even binnen om 

achtergrondzang te doen, zoals een hele groep mensen 

even langskwam. Het was haast alsof we er thuis 

waren. Al die getalenteerde mensen in de buurt.’

Wat zie je zelf als het grootste verschil tussen The Pines 

en jullie debuutalbum?

‘Ik was toen 21, 22 jaar. Tijdens dit album was ik 25, 

26. Het hele proces van schrijven was anders, alleen 

al omdat ik wat ouder ben geworden. De dingen 

waar ik in mijn hoofd mee bezig ben is anders. 

Marineren, noem ik het altijd. De smaak waarin iets 

zich ontwikkelt. Bij het eerste 

album waren er meer ingrediënten, 

maar was er minder tijd om te 

koken. Ditmaal was die tijd er wel 

en konden we de ingrediënten 

beter mixen. We waren ons als 

band meer bewust van wat we 

wilden bereiken. Het debuut was 

ook in Engeland opgenomen. Het 

lagedrukgebied dat er hangt kun je 

er op terughoren. Ditmaal vonden we de balans van 

de typisch Britse aanpak en de verhevenheid van Los 

Angeles.’

Jullie zijn allemaal ervaren muzikanten, speelden met 

Massive Attack en Adele, schreven voor Nitin Sawhney en 

Idols-winnaar Will Young. Hoe kwam deze band samen?

‘Van ons is gitarist Stew (Jackson, red.) het meest 

ervaren. Hij heeft met haast iedereen gespeeld. 

Bristol is een opwindende stad vol muzikanten. Zo 

vonden we elkaar. Als tiener zat ik al in bandjes. Zo 

ben ik opgewarmd om voor publiek te spelen. Ik kon 

wennen aan hoe het is om in een band te zitten, om 

met mensen in een bus te leven. Ik probeerde mijzelf 

te vinden. Zeker in dit land is de druk groot op een 

persoon, op wie je bent en wie je zou moeten zijn. Ik 

zocht mijn weg daar uit. Wat acceptabel is als zwarte 

muzikant. Michael Kiwanuka zei mij laatst eens dat 

hem was gezegd dat gitaarspelen ‘het werk van een 

blanke’ is. Hij zat met zijn muziek op een eiland.’
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Phantom Limb
door Ruben Eg
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The Pines is op tournee geschreven?

‘Klopt. Overal eigenlijk. Sommige nummers schreven 

we in Frankrijk, de meeste in een klein landhuis. Ver 

weg van thuis, van alle afleiding. Een deel is ook 

geschreven in de studio van producer Marc Ford in 

Signal Hill, een oliestadje onder Los Angeles. Marc 

wilde iets van zichzelf aan het album meegeven, 

vooral in de arrangementen. Zodoende hebben we 

veel demo’s herschreven. Ik heb vooral veel teksten 

bewerkt. Ook vanwege nieuwe structuren, waarin 

delen korter en langer werden. Als een ballad in een 

stampend nummer veranderde, moest ik de tekst 

aanpassen aan het andere tempo. De helft van de 

nummers heb ik herschreven. Gelukkig kan ik mij als 

schrijver snel aanpassen aan het moment.’

Hoewel soul en country de boventoon voert in de 

muziek van Phantom Limb, hoor je die typische West 

Coast-sound absoluut terug in dit album.

‘Dat hoor je goed. Neil Young is één van mijn grootste 

helden. Opnemen aan de Amerikaanse westkust was 

een soort pelgrimstocht voor mij. Producer Mark Ford 

was als gitarist in de Black Crowes al een enorme fan 

van Neil Young, maar hij speelde ook met Ben Harper. 

Toen Dan hem in Engeland ontmoette klikte het direct.’

Vroeg Marc jullie naar Los Angeles te komen, of wilden 

jullie dat heel graag?

‘Dat wilden we allemaal graag. Maar het bleek 

uiteindelijk zelfs het goedkoopst om de hele band over 

te vliegen naar LA. Je kunt altijd om de hoek opnemen, 

Phantom Limb was misschien wel de grootste 

ontdekking van Lowlands. The Pines was één van de 

best verkochte albums van het festival. ‘We speelden in 

de kleinste tent, en na afloop rende iedereen naar de 

winkel van Plato en Concerto’, begint zangeres Yolanda 

Quartey vrijwel onmiddellijk als we twee weken na 

Lowlands nog eens met haar bellen als ze weer thuis in 

het Engelse Bristol zit. ‘Het was een geweldig weekend. 

Voor mij het hoogtepunt van het festivalseizoen. Ik kon 

niet geloven dat we daar zo veel cd’s verkochten en 

bands als Foo Fighters versloegen.’

En dat terwijl The Pines, het tweede album van 

Phantom Limb, al even uit is?

‘Ik had het er onlangs nog met toetsenist Dan (Moore, 

red.) over: wij verkopen de meeste albums op tournee. 

We speelden eerder in Paradiso. Daar liepen veel 

mensen die voor een ander concert kwamen toevallig 

bij ons binnen. De mogelijkheid om op tournee een 

nieuw publiek te ontdekken, daar gaat het om. Mensen 

weten soms wel wie we zijn, maar we moeten het 

laten zien. Als we aan het einde van een concert 

zeggen dat we straks albums signeren, dan staat er 

altijd een lange rij te wachten. Maar Nederland is echt 

een uitzondering. Jullie hebben een reputatie met de 

manier waarop jullie roots, country en soul omarmen.’
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rasperige stem en de swagger in de muziek laat Hunter 

horen dat hij wel een voorbeeld moet zijn voor Engels 

georiëntieerde (sleaze)bands zoals LA Guns, G ‘n’ R en 

Quirboys. Toch is de diepgang van Hunter groter. Luister 

maar eens naar het werkelijk fantastische Black Tears, 

een van de hoogtepunten uit de carrière van Hunter. 

Drieënzeventig jaar en geen moment versleten! (HDi)

JENS LEkmAN
i know What Love isn’t

Vijf jaar hebben we op een nieuw album van Jens 

Lekman moeten wachten. In die periode kwam er een 

einde aan zijn relatie en moest Jens weer zijn weg 

vinden. Het eerste dat opvalt, is dat I Know What Love 

Isn’t heel wat minder uitbundig is dan de voorganger 

Night Over Kortedala. Individuele instrumenten als 

piano en saxofoon krijgen hier weer de ruimte. 

Lekman is een geniaal songschrijver die veelzeggende 

en vindingrijke teksten weet te combineren met 

onweerstaanbare melodieën. Dat bewijst hij ook nu 

weer in songs als Erica America, Become Someone 

Else’s en het titelnummer. Jens Lekman is veranderd in 

de afgelopen vijf jaar maar zijn muziek is nog altijd pop 

van de bovenste plank. (HO)

LYNYRD SkYNYRD
Last Of A Dying Breed 

Degene die op de hoogte zijn van de geschiedenis 

van deze band zullen weten dat de titel van deze cd 

nogal ironisch is. Alleen gitarist Gary Rossington is 

nog overgebleven van de originele band uit de jaren 

zeventig en dat is niet omdat de andere muzikanten 

er vrijwillig uit zijn gestapt. Nee, met veel ramp en 

tegenspoed (zoals vliegtuigongelukken) is het een 

wonder dat de band nog immer bestaat en – sterker 

nog – nog steeds prima platen maakt. Daar kan de 

cd-titel ook nog op slaan, want hun wapenbroeders en 

grote concurrenten The Allman Brothers Band bestaat 

ook nog steeds maar heeft al in geen tijden nieuw 

werk laten verschijnen. Last Of A Dying Breed laat de 

bekende cocktail van uptempo bluesrock met country 

en hardrock horen, met vaak patriottisch getinte 

rechtse teksten. Soms is de muziek iets te gepolijst en 

radiovriendelijk, zoals in de ballade Ready To Fly, maar 

voor het grootste gedeelte mag Lynyrd van mij nog wel 

een tijdje doorgaan. (AdW)

POP & ROck

mALcOLm HOLcOmBE
Down The River

(Proper/Tone)

De Amerikaanse singer-songwriter Malcolm Holcombe is met enige 

regelmaat te vinden op de kleinere Nederlandse podia, maar zijn cd’s 

trekken tot dusver helaas maar weinig aandacht. Dat kan wel eens 

gaan veranderen met Down The River, want wat is dit een overtuigende plaat. Down The 

River trekt ongetwijfeld de aandacht dankzij de grote namen die meewerkten aan de plaat 

(Emmylou Harris, Steve Earle, Darrell Scott en Kim Richey), maar het is de muziek die verreweg 

de meeste indruk maakt. Holcombe is nog lang niet zo oud als hij klinkt (hij is geboren in 

1955), maar zijn doorleefde en aangetaste stemgeluid geeft zijn indringende songs heel veel 

zeggingskracht. Down The River bevat een elftal pure en emotionele songs zonder enige 

opsmuk. Het zijn songs die je alleen al door de bijzondere vocalen van Malcolm Holcombe 

bij de strot grijpen, maar ook de instrumentatie en de achtergrondzang zijn buitengewoon 

trefzeker. Down The River is een eenvoudige singer-songwriterplaat met songs over het leven, 

maar de impact van de plaat is maximaal. Bijzonder indrukwekkend. (EZ)

iAmAmiWHOAmi
kin

(To Whom I May/V2)

Achter deze nogal bizarre naam (I Am Am I Who Am I) schuilt een 

elektronisch multimediaproject uit Zweden. Al sinds 2009 bereiken 

ons via internet doorlopend nieuwe tracks. Steevast vergezeld van 

fraai gestileerde, surrealistische clips. Maar over de makers werden we lange tijd niet veel wijzer. Wie 

is toch die sprookjesachtige blondine met dat ijle stemgeluid à la Karen Dreijer (The Knife/Fever Ray)? Dat 

bleek dus de Zweedse zangeres/liedjesschrijver Jonna Lee. Samen met producer Claes Björklund maakt zij 

deze dromerige en trippy klinkende elektropop. Met soms wat flarden industrial en zelfs disco. Na alle online 

activiteiten is Kin het eerste volwaardige album met invloeden van Björk, Portishead en het werk van Dreijer. 

De sfeer van deze intrigerende muziek roept associaties op van in nevel gehulde naaldwouden en meren, 

met in de verte iets van een vage gestalte. Beslist een van de betere dreampopalbums van dit jaar. (WJvE)

JAmES iHA
Look To The Sky

(End/Bertus)

In 1998 verraste gitarist James Iha vriend en vijand met Let It Come Down. Geen 

wilde erupties of kamerbrede gitaarmuren zoals we van hem gewend waren in de 

Smashing Pumpkins, maar een rootsy popplaat met uitstekende nummers. Nadat 

Iha in 2000 definitief de Pumpkins verliet, hoorden we hem voornamelijk bij Perfect Circle, maar nu, bijna 

vijftien jaar na zijn solodebuut volgt Look To The Sky. Hoewel de gastenlijst indrukwekkend is en varieert 

van Karen O en Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) tot Tom Verlaine, Nina Persson en Adam Schliesinger 

(Fountains Of Wayne), maakt de dromerige opener Make Believe meteen duidelijk dat wederom het liedje 

centraal staat. Van zomerse pop (Gemini) tot intiem en breekbaar (Dream Tonight, A String Of Words) en 

meer experimenteel (Appetite). Door de subtiele arrangementen verveelt het album ondanks de ietwat 

eentonige stem van Iha geen moment. Wederom een verrassing. (HDr)
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Op 28 september 
verschijnt collider, het 
nieuwe album van moke. Ter 
gelegenheid hiervan mogen we een paar 
kaartjes voor de releaseparty op dinsdag 2 
oktober weggeven. Surf even naar www.
platomania.nl voor meer info.

moke doet ook een serie optredens in onze 
winkels:
•  Donderdag 27 september: Velvet Delft 

rond 20.00 uur 
•  Vrijdag 28 september: concerto 

Amsterdam rond 17.00 uur 
•  zondag 30 september: Velvet Leiden rond 

13.00 uur 
•  zondag 30 september: Velvet Breda rond 

16.30 
•  Woensdag 3 oktober: Plato Utrecht rond 

17.00 uur 
•  zaterdag 6 oktober: Sounds Venlo rond 

14.00 uur

MOKE

LiVE 
iN DE 

WiNkELS

iAN HUNTER & THE RANT BAND
When i’m President

Hunter draait al even mee. Zal er bij de meeste mensen 

een belletje gaan rinkelen bij All The Young Dudes van 

Mott The Hoople, zijn solowerk is al jaren even fraai. 

When I’m President is een mooie afwisselende plaat die 

niet alleen de boogiekant van de opener Comfortable 

herbergt maar ook de ingetogen kant in Fatally Flawed 

en het titelnummer. Met zijn op sommige momenten wat 

http://www.platomania.eu/album/2175939/i-know-what-love-isn-t/lekman-jens
http://www.platomania.eu/album/2175939/i-know-what-love-isn-t/lekman-jens
http://www.platomania.eu/album/2172068/last-of-a-dying-breed-spec-ed/lynyrd-skynyrd
http://www.platomania.eu/album/2172068/last-of-a-dying-breed-spec-ed/lynyrd-skynyrd
http://www.platomania.eu/album/2177268/down-the-river/holcombe-malcolm
http://www.platomania.eu/album/2177268/down-the-river/holcombe-malcolm
http://www.platomania.eu/album/2168272/kin-cd-dvd-/iamamiwhoami
http://www.platomania.eu/album/2168272/kin-cd-dvd-/iamamiwhoami
http://www.platomania.eu/album/2177455/look-to-the-sky/iha-james
http://www.platomania.eu/album/2177455/look-to-the-sky/iha-james
http://www.platomania.nl
http://www.platomania.nl
http://www.platomania.eu/album/2177271/when-i-m-president/hunter-ian-the-rant-band
http://www.platomania.eu/album/2177271/when-i-m-president/hunter-ian-the-rant-band
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JOHN cOFFEY
Bright companions

(Redfield/Suburban)

John Coffey is een Nederlandse band opgericht in 2002. De muziekstijl is 

te vergelijken met bands als Refused, The Ghost of a Thousand en Foo 

Fighters. De bandnaam is een verwijzing naar het personage John Coffey 

uit de film The Green Mile (1999) van Frank Darabont, dat gebaseerd is op een gelijknamige, 

zesdelige boekenserie van Stephen King. In het najaar van 2008 nam de band haar debuutalbum 

Vanity op dat enig succes had. In juni 2010 kondigde de band het vertrek aan van zanger Art 

van Triest en gitarist Twan Eikelenboom, die elders andere bezigheden hadden. Eikelenboom 

werd per direct vervangen door Christoffer van Teijlingen. Van Triest werd in de herfst van 2010 

vervangen door David Achter de molen. In het najaar van 2011 nam de band een nieuw album 

op in Studio Grondahl in het Zweedse Stockholm met producer Pelle Gunnerfelt, die onder 

andere de Zweedse bands The Hives en Refused heeft opgenomen. Assistent-producer bij deze 

opnamen was voormalig gitarist van The Ghost of a Thousand, Jag Jago.  (Red)

JON SPENcER BLUES EXPLOSiON
meat + Bone

(Bronzerat/Munich)

Nooit verwacht, wel gehoopt en uiteindelijk ook gekregen. Na acht 

jaar van rereleases, verzamelaars (onder andere van een serie 

singeltjes), komt The Jon Spencer Blues Explosion tóch weer met 

een nieuwe plaat! Na het redelijk geslaagde Damage in 2004 blijkt gelukkig dat het 

bluesvuur van dit illustere trio Jon Spencer, Judah Bauer en Russell Simmons nog immer laait als een 

vervaarlijke bosbrand. De rauwe songs dampen, roken en stomen er op los. Neem die felle opener Black 

Mold (killerintro incluis!). Of dat messcherpe Bag Of Bones en dat springerige Bottle Baby, het slepende 

Unclear en die schroeiende instrumentale afsluiter Zimgar. Deze vijftigers zijn anno 2012 zeer geïnspireerd. 

Meat And Bone is een heerlijke plaat die zich qua energie en composities zeker kan meten met hun drie 

topalbums Orange, Acme en Now I Got Worry. Derhalve is een bedankje hier zeker op z’n plaats. Doet u 

allemaal even mee in koor? One, two, three: Blueeeeeeees… Explósion!!! (DD)

AimEE mANN
charmer

(V2)

In het verleden heeft Aimee Mann wel eens langer op een nieuwe plaat laten wachten, 

maar de vier lange jaren die zijn verstreken sinds de release van @#%&*! Smilers voelen 

als een eeuwigheid. Gelukkig is Charmer direct bij de eerste noten het warme bad dat 

we inmiddels van Aimee Mann gewend zijn. Charmer wijkt nauwelijks af van de platen die de Amerikaanse 

sinds haar comebackplaat Bachelor No. 2 uit 2000 heeft gemaakt, maar wanneer je het patent hebt op het 

schrijven van nagenoeg perfecte popliedjes hoeft dat ook niet. Ook Charmer bevat weer ambachtelijk in elkaar 

geknede popliedjes die opvallen door aanstekelijke refreinen, verrassende wendingen en een bijzonder fraaie 

instrumentatie. Van de wat nasale stem van Aimee Mann moet je houden, maar als ze je weet te raken, raakt 

ze je over het algemeen hard. Ook Charmer roept weer herinneringen op aan de grote singer-songwriterplaten 

uit de jaren zeventig, maar Aimee Mann klinkt ook zeker fris en eigentijds. Het maken van een perfecte 

popplaat is maar weinigen gegeven, maar Aimee Mann flikt het voor de zoveelste keer. (EZ)
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The Laughing Stalk

(Glitterhouse/Munich)

Een van de indrukwekkendste concerten die ik vorig 

jaar zag, was dat van David Eugene Edwards in 

de Lebuïnuskerk te Deventer. Nu is een optreden 

gotische hallenkerk dat natuurlijk al snel, maar het 

is wel een kunst om die gunstige omstandigheden 

naar je hand te zetten.

Edwards voelde perfect de akoestiek van de ruimte 

aan, de door het glas-in-lood binnenvallende 

duisternis en de daarme wonderbaarlijk steeds 

kleiner wordende kerk. En eigenlijk is alles waar 

Edwards bij betrokken is een bijzondere ervaring, zo 

ook de nieuwe van Wovenhand.

Al jaren gaat hij zijn eigen weg, waarbij folk, 

country en spiritualiteit op onnavolgbare wijze 

samensmelten tot een duister en tegelijkertijd warm 

geheel. Op The Laughing Stalk is dat geluid niet 

alleen intenser dan ooit tevoren, maar lijkt Edwards 

bovendien steeds meer invloeden uit de rock toe te 

laten. Wellicht ook de reden dat hij een extra gitarist 

bij de band betrok en het album liet produceren 

door Alexander Hacke van Einstürzende Neubauten. 

Een nummer als Maize geeft Edwards nog steeds 

mogelijkheid om zijn luisteraar door een donker 

doolhof van vertwijfeling te leiden, maar in As Wool 

rockt hij zoals we nog nooit gehoord hebben. The 

Laughing Stalk is daarmee een plaat geworden die 

de fans moeiteloos mee laat groeien in Edwards 

eigen ontwikkeling. Uniek als altijd, maar met een 

onstilbare honger naar nieuwe avonturen. (MKo)

WOVEN HAND

GRaND CRUGRaND CRU

http://www.platomania.eu/album/2172839/bright-companions/john-coffey
http://www.platomania.eu/album/2172839/bright-companions/john-coffey
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http://www.platomania.eu/album/2172307/charmer/mann-aimee
http://www.platomania.eu/album/2172307/charmer/mann-aimee
http://www.platomania.eu/album/2166901/laughing-stalk-digi-/woven-hand
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DAViD BYRNE & ST. ViNcENT
Love This Giant 

(4AD/Beggars Banquet)

Al enige tijd heb ik reikhalzend uitgekeken naar 

dit samenwerkingsproject van de Texaanse 

zangeres Annie Clark, beter bekend als St. 

Vincent en ex-Pratend Hoofd David Byrne. De 

single Who zong al een tijdje door mijn kop, 

een typische Byrne op z’n best tune. Heerlijk 

refreintje, veel blazers en een bij vlagen 

etherisch zingende St. Vincent. Ze schreven het 

meeste materiaal gezamenlijk en dat blijkt 

best wel een goed huwelijk te zijn. Voor Clark 

een jeugddroom, voor Byrne een mogelijkheid 

om een tweede jeugd te beginnen wellicht. 

Hij swingt en kruist naar hartelust stijlen in het 

afrobeat-achtige The One Who Broke Your Heart, 

overigens met hulp van Antibalas en de blazers 

van The Dap Kings en klinkt als in zijn beste 

jaren in de excentrieke popsong I Should Watch 

TV. Dat is misschien wel de reden dat Clark niet 

echt haar stempel op deze plaat kan drukken. 

Daarvoor is het ego van Byrne net een maatje 

te groot. Maar niet getreurd, Love This Giant is 

een hele leuke en opgewekte plaat waar we de 

crisis wel mee door komen. (RV)

LUISTER
TRIp

EUGENE mcGUiNNESS
The invitation To The Voyage

Londense Eugene McGuinness is vriend van Miles Kane 

en zit op hetzelfde label als Last Shadow Puppets. 

Deed hij op zijn debuutalbum pogingen om postrock 

te laten herleven, dan is dit tweede aanstekelijker. Hij 

riep de hulp in van bekende producer Clive Langer, o.a. 

Elvis Costello en Dan Carey, o.a. Santigold. Resultaat is 

prachtig album, druipend van mooie arrangementen 

en liedjes. McGuinness smeekt om ontdekking en je zal 

niet teleurgesteld worden. (EMu)

miNUS THE BEAR
infinity Overhead

Minus The Bear, uit Seattle, bestaat sinds 2001. De 

vijf leden presenteren hun vijfde album. Intelligente 

melodieuze rock, goede songs en goede muzikanten. De 

naam komt van een vriend van de band, die een date had 

en verwees naar tv-serie B.J. And The Bear. Ze vroegen 

hoe de date ging en hij antwoordde: zoals die serie, 

maar zonder de beer. Voormalig toetsenist Matt Bayles 

produceerde dit feestje vol lekkere rockmuziek. (EMu)
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1.closer by Joy Division

challenged my musical world in 

sound and thougt - encouraged 

me to press on

2.miami by the Gun club

finialy a band who I felt a 

kindred spirit with - a music 

that was close to my life 

experience

3.The Glinting Spade by in 

Gowan Ring

...just a masterpiece of peace 

for me

DavID EUGENE 
EDwaRDS
(WOVENHAND)

Op 3 november is Paul Carrack live te zien in Koninklijk Theater Carré

MET ‘HAVE A LITTLE FAITH IN ME’, 
‘GEORGIA RAE’ EN ‘SLOW TURNING’. VERKRIJGBAAR VANAF OKTOBER

3CD’S / 50 TRACKS

Paul_Carrack_adv_Mania_160x240.indd   1 06-09-12   16:00
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http://www.platomania.eu/album/2168569/infinity-overhead/minus-the-bear
http://www.platomania.eu/album/2168569/infinity-overhead/minus-the-bear
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mikA
Origin of Love

(Universal)

Mika’s nieuwe album is een resultaat van het ultiem benutten van de 

digitale snelweg gecombineerd met een gezonde dosis creativiteit. 

Mika werkt op dit album namelijk niet alleen samen met bekende 

namen als William Orbit maar ook met onbekende musici die hij online tegenkwam. Door 

gevestigde namen en nieuw talent te laten samenvloeien met aan het roer de overduidelijke 

creatieve kwaliteiten van Mika is Origin Of Love ontstaan. Het resultaat is een prachtig album 

waarvan de eerste single, Celebrate, alom al hoge ogen gooit. Het album lijkt bij de eerste 

luisterbeurt in vergelijking met de twee voorgaande albums misschien iets minder een 

hapklare mix van perfecte popliedjes. Maar schijn bedriegt. Bij de tweede keer luisteren 

zing je hier ook alweer de refreintjes mee. Mika heeft zich qua arrangementen overduidelijk 

doorontwikkeld, iets waar vooral de Engelse muziekpers waarde aan hecht. Mika stelt niet 

alleen zijn fans maar ook zure recensenten tevreden met dit derde album. (SM)

ALANiS mORiSSETTE
Havoc And Bright Lights

(Sony Music)

Een nieuwe liefhebbende partner, het moederschap en een nieuwe 

platenmaatschappij. Het leven van de 38-jarige, in Canada geboren 

Alanis Morissette heeft enkele zeer bepalende wendingen genomen. 

Al twintig jaar is ze actief, maar na haar doorbraakplaat in 1995, Jagged Litttle Pill, verscheen 

slechts een handvol albums. Ook tegenwoordig heeft ze maar weinig tijd voor muziek want haar 

moederrol slokt veel van haar tijd en energie op. Maar inspireert haar ook blijkens de fonkelende opener 

Guardian. In dit allesbehalve zoetsappige nummer schreeuwt ze haar stormachtige toewijding als moeder 

van de daken. Een song met een overduidelijke Morissette-signatuur: krachtige vocalen, soms met licht 

overslaande stem, smaakvolle toetsen en balancerend tussen pop en rock. Dat is sowieso zeer opvallend aan 

deze overtuigende comeback: Alanis Morissette verblijft weliswaar al multitaskend op haar roze wolk maar 

ze zwijmelt daar geen moment en blijft messcherp. Zo haalt ze in Celebrity snoeihard uit naar haar jongere 

opvolgsters die meer opvallen door tattoo’s op hun welgevormde lijven dan door ontwikkelde stembanden 

en teksten met inhoud. En in het ook zeer fraaie Lens houdt ze ons voor ogen dat polarisatie meer kapot 

maakt dan ons lief is. Ook als het tempo zakt, schittert Morissette zoals in de wonderschone titelsong. (WK)

SkUNk ANANSiE
Black Traffic

(V2)

Waar Wonderlustre eindigde, gaat Black Traffic verder. Na sinds hun comeback weer 

veelvuldig de podia te hebben bestegen, brengt Skunk Anansie in september het 

zesde album Black Traffic uit.  Black Traffic zit vol vaart, woede en grijpt deels terug 

op oudere albums. Het is niet meer de ultieme kwaadheid van welleer, maar Skin biedt nog steeds die 

waanzinnige stem waarmee ze je het vuur aan de schenen kan leggen. Skin had er zin in. Een f***ing goed 

album. (RL)
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ed Bull C
ontent Pool

MET RED BULL VAN SLAAPKAMER NAAR HET GROTE
 PUBLIEK. MAAK DE WERELD FAN VAN JOUW MUZIEK.

LIVE WEBOPTREDENS / FESTIVALS / STUDIOTIJD / 
ON TOUR MET EEN BEKENDE ROCKBAND

Upload de video van jouw rock- of popband op redbullbedroomjam.nl

RBBRJ_adv_160x240.indd   1 8/31/12   12:49 PM
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DiViNE FiTS
A Thing called Divine

(Epitaph/PIAS)

De nieuwe Amerikaanse band Divine Fits betreft 

een samenwerking tussen Britt Daniel (Spoon), 

Dan Boeckner (Wolf Parade en Handsome 

Furs) en Sam Brown (New Bomb Turks), die – 

klaarblijkelijk bij een teveel aan tijd – de handen 

ineen hebben geslagen om een naar eigen 

zeggen groovy en dansbaar (indie)rockalbum 

af te leveren. Na een aantal luisterbeurten 

valt met name de variatie aan sound en de 

indrukwekkende aandacht voor detail op. 

Opener My Love Is Real is een oppeppende jaren 

tachtig ‘synthplaat’ die ergens neigt naar Bowie. 

Vervolgens brengt Flaggin A Ride de nodige 

aanstekelijkheid met zich mee, waarna What 

Gets You Alone en Would That Not Be Nice de 

indierocksound op het album onderhouden. Het 

geluid blijft ook daarna fris en eigen, waarbij 

duidelijk te merken is dat Daniel en Boeckner 

de krachten op een gelijkwaardige, doch evenzo 

prikkelende manier hebben gebundeld als in 

een veredelde Spoon versus Wolf Parade / 

Handsome Furs-battle. Al met een al een sterk 

debuutalbum, waarbij gehoopt mag worden op 

een vervolg. (JT)

LUISTER
TRIp

THENEWNO2
thefearofmissingout

Op 17 september brengt thenewno2 haar tweede 

album thefearofmissingout uit .Op het debuut You Are 

Here was het voorman Dhani Harrison (de zoon van 

Beatle George) die alles schreef en opnam, maar nu 

werden de nummers vastgelegd door een volledige 

band en gastvocalisten als RZA, Ben Harper, The Black 

Knights, Throunn Antonia en Holly Marilyn (The Child). 

Het album kenmerkt zich door het gebruik van live 

en voorgeprogrammeerde instrumenten en enkele 

doeltreffend geplaatste obscure samples. Dit maakt 

thefearofmissingout tot een intrigerende muzikale 

collage waarop evenzo veel uiteenlopende thema’s 

worden behandeld. thenewno02 is sterk visueel 

ingesteld en is naast een band ook een kunstcollectief 

dat haar eigen artwork en video’s maakt. Tussen de 

twee albums startte Dhani Harrison ook Fistful of Mercy 

met Ben Harper en Joseph Arthur. (V2)
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Wat zijn momenteel jouw 3 essentiële platen, 

en wat maakt ze zo uniek ?

Tiny Ruins - Some Were 

meant For Sea

Prachtige verstilde folkpa-

reltjes uit Australië die het 

midden houden tussen Anna 

Ternheim en Tiny Vipers.

Dans Dans - Freedom Suite

Vlaams supercollectief 

bestaande uit Bert ‘Flying 

Horseman’ Dockx, Fred ‘Lyenn’ 

Jacques en Steven ‘Dez Mona’ 

Cassiers. Uitgesponnen jams met flarden van 

jazz, psychedelica, blues en ambient. 

Walkmen - Heaven

Pakkende plaat vol meezingers 

(ja echt) van deze sterkhou-

ders uit de indierock.

BaRT GaBRIELSE 
iNkOPER DE DRVkkERY

GRizzLY BEAR

REiSSUES

Shields

(Warp/V2)

Hoe volg je een plaat op waar de sticker van meesterwerk op zit? 

De heren Droste, Rossen, Taylor en Bear (sic) hadden er na Yellow 

House mee te maken. Het antwoord was Veckatimest, een plaat 

waarmee ze de lat nog hoger legden. De vraag is dan: hoe volg 

je een zogenaamd meesterwerk dat volgt op een zogenaamd 

meesterwerk op? Welaan, luister zelf: op Shields wordt de gelaagde, 

indringende westcoastfolkrock van Grizzly Bear nog een ietsje (een 

ietsje veel om precies te zijn) verder vervolmaakt. Het is er weer allemaal: geraffineerde, maar nooit 

vergezochte composities, meeslepende melodieen en ook weer die hemelse koortjes. Maar het niveau 

van de nummers is domweg weer hoger. Net als Yellow House en Veckatimest laat Shields bij elke 

luisterbeurt nieuwe uitzichten zien, waarbij elke keer andere songs het hoogtepunt lijken te zijn. Is het 

opener Sleeping Ute, met dat walsje in de coupletten, stofzuigergitaar middenin en akoestisch eind? 

Het gejaagde Speak In Rounds? Yet Again, dat voor Grizzly Bear-begrippen redelijk ongecompliceerd in 

elkaar zit, maar op het eind lekker uit de bocht vliegt? Het ingetogen The Hunt, of A Simple Answer, 

dat zelfs wat richting Belle & Sebastian neigt? Of het afsluitende trio Gun-Shy, Half Gate en Sun In Your 

Eyes? Tja, louter hoogtepunten zeggen ze dan, en ’t is nog waar ook. Griezelig mooi. (LV)
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kiLLERS

REiSSUES

kiLLERS
Battle Born

(Island/Universal)

Vier jaar hebben de doorgewinterde fans van The Killers op het nieuwe 

en inmiddels vijfde album van Brandon Flowers en consorten moeten 

wachten.  Na Hot Fuss (2004), Sam’s Town (2006), de B-kantjes 

van Sawdust (2007) en Day & Age (2008) is ‘Battle Born’ vooral 

een synthese van haar voorgangers. De albumtitel refereert naar de 

woorden op de vlag van Nevada, waar The Killers’ roots liggen. De band 

is daarbij eigenaar van Battle Born Studios, waar ondermeer Mötly Crüe, Elton John, Aerosmith, BB King 

en Jerry Lee Lewis nummers hebben opgenomen. Eerdergenoemde synthese uit zich op Battle Born in de 

new wave energie van Hot Fuss, de verhalende en door karakter gedreven klassieke rock van Sam’s Town 

en de speelse redekunst van Day & Age. Net als bij Kings Of Leon en Coldplay bleek het derde studioalbum 

overigens het meest lastig, óók voor de fans. Wordt de meer commerciële afslag naar hoogstwaarschijnlijk 

groot succes genomen of wordt er vastgehouden aan het eigen geluid en dito publiek? Stuk voor stuk 

gingen ze voor het grote werk. De nodige fans van het eerste uur bleven achter, terwijl busladingen 

mainstreamers kwamen. Het geluid op Battle Born is zoals we van The Killers gewend zijn: strak, ritmisch, 

gepassioneerd en veelomvattend. Opener Flesh And Bone toont die passie na een kleine minuut, 

terwijl radio- en internethit Runaways qua energie en tempo het hedendaagse geluid van de populaire 

Amerikanen symboliseert. En ook daarna, van The Way It Is tot afsluiter Battle Born, kunnen we niet anders 

dan concluderen dat het viertal terug van nooit weggeweest is. (JT)
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ScRiPT
#3

(Sony Music)

The Script noemt het derde album – heel toepasselijk – #3. De 

verwachtingen rondom dit Ierse drietal zijn hooggespannen. De 

band is aan de overkant van de Noordzee al larger than life en 

de voorganger (Science & Faith, 2010) was een hele goede plaat. De muzikale lijn die 

ze daarmee ingezet hebben, trekken ze door op #3: epische pop, ijzersterke melodieën 

en invloeden van hiphop. Zanger Danny O’Donoghue verdient een compliment; het is 

bewonderswaardig hoe hij schakelt tussen ritmisch gebrachte coupletten en voluit gezongen 

refreinen waarbij de rillingen over je rug lopen. Zijn veelzijdige voordracht voegt dynamiek 

en emotionele lading toe aan nummers als Hall Of Fame (een gegarandeerde hit, met de 

übercoole will.i.am), Six Degrees Of Seperation, Glowing en Millionaires. #3 mist soms de 

productionele subtiliteit van eerder werk, maar ergens is dat ook logisch voor een band die 

voorbestemd lijkt om een internationaal succesvolle stadionact te worden. (JvdD)

SiX ORGANS OF ADmiTTANcE
Ascent

(Drag City/V2)

De Amerikaanse band Six Organs Of Admittance bestaat inmiddels 

een jaar of veertien en leverde in deze periode eenzelfde aantal 

cd’s af. Ondanks de hoge productie zit het met de kwaliteit van de 

platen van de band rond Ben Chasny altijd wel goed en dat geldt ook weer voor de nieuwe 

plaat, Ascent. Six Organs Of Admittance kiest op Ascent weer eens voor een wat steviger en meer 

bandgeoriënteerd geluid dat bestaat uit gelijke delen bluesrock, psychedelica, spacerock, noiserock en 

indierock. Ascent bevat acht tracks, waarvan er drie meer dan zes minuten duren. Het zijn tracks vol 

onderhuidse spanning, avontuur en vooral gitaargeweld. Het is lang geleden dat het geluid van Six Organs 

Of Admittance zo zwaar en zo stevig was. De gitaarsolo’s vliegen je om de oren, de kop en de staart van de 

songs worden met enige regelmaat uit het oog verloren en de ruwe basis wordt keer op keer versierd met 

zweverige psychedelische tierelantijntjes. Het is zonder meer muziek waar je tegen moet kunnen, maar als 

dit jouw cup of tea is, is het waarschijnlijk het smakelijkste kopje dit jaar. (EZ)

POOR mOON
Poor moon

(Bella Union/V2)

In het kielzog van de populariteit van Fleet Foxes ontstaan mooie dingen, zoals 

eerder dit jaar Father John Misty. Nu zijn het Foxes-leden Christian Wargo (bas) 

en Casey Wescott (toetsen) die samen met een stel bevriende muzikanten na 

een eerste ep debuteren met een volwaardig debuut. De sound ligt zoals mocht worden verwacht in 

het verlengde van de folkpop van Fleet Foxes, maar haalt zelden dit niveau. Veel van de door Wargo 

gecomponeerde folkliedjes klinken eenvoudig en soms zelfs als een kinderliedje (Clouds Below). Maar 

als de sound opgevuld wordt met echo en reverb (Heavens’ Door, Bucky Pony) is Poor Moon – à la Grizzly 

Bear – opeens een stuk spannender. Liefhebbers van Fleet Foxes en Husky moeten Poor Moon beslist eens 

beluisteren, al haalt dit hobbyproject het niveau van geen van beide. (WR)
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Privateering

(Mercury/Universal)

Hij had er net zo goed twee losse platen van kunnen maken maar Mark 

Knopfler heeft ervoor gekozen om zijn zevende album als dubbelaar te 

presenteren. Twintig nummers, gespeeld met een veelkoppige band, 

uitgesmeerd over twee schijfjes, voor de prijs van één. De gitarist/

zanger, op pad met Bob Dylan, loopt kennelijk over van de inspiratie en 

de werklust. Echt slechte platen maakt hij nooit, maar de laatste jaren 

sprongen de vonken er nog maar sporadisch van af. Op Privateering 

gebeurt dat gelukkig herhaaldelijk: de titelsong, opener Redbud Tree, Corned Beef City, Kingdom Of Gold 

en Haul Away claimen al bij de eerste beluistering de volledige aandacht. Zoals wel vaker bij Mark Knopfler 

zakt de spanningsboog ook in op sommige nummers en kabbelt hij wat te lang en te rustig voort. Toch 

weet hij doordat bijna elk nummer een verhaaltje is de luisteraar bij de les te houden. De grote variatie 

helpt daar ook bij: folk, blues en rock. Privateering is een voortreffelijk album waarmee Mark Knopfler geen 

nieuwe fans aan zich zal binden, maar zijn nog altijd grote aanhang zal ervan opkijken hoe groot de vorm 

is waarin de meestergitarist verkeert. (WK) 

POP & ROck
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ANNE SOLDAAT
Anne Soldaat

(Excelsior)

Hij maakte furore met Daryll-Ann en Do The Undo, maar de beste 

plaat van zijn carrière maakte Anne Soldaat drie jaar geleden onder 

zijn eigen naam. Samen met vriend en powerpopveteraan Jason 

Falkner draaide hij In Another Life in elkaar, een heerlijke plaat vol zonnige pop, boordevol 

invloeden van The Beatles, The Byrds, Buffalo Springfield en Steely Dan. Never change a 

winning team zeggen ze en deze plaat is wederom een productie van Soldaat en Falkner. En 

het is hetzelfde vakmanschap, maar wel net iets ongepolijster. Opener Maybe en Mai Thai 

zijn behoorlijk stevig. Daar tegenover staan opgewekte, zonnige popsongs als Ding Ding Sun 

(probeer dat maar eens niet mee te zingen!), On My Way en Safe As A Rock. De plaat sluit af 

met drie gevoelige nummers: Purple Heart, Seeing Sounds (dat qua sfeer doet denken aan 

Pillow Talk) en Salted, dat hij schreef voor een voorstelling van Conny Jansen. (LV)

STEALiNG SHEEP
into The Diamond Sun

(Coop/V2)

Zo op het eerste gehoor is dit debuut makkelijk verteerbaar, drie 

dames die in perfecte harmonie elf melodieuze liedjes zingen. Bij 

nader luisteren blijkt dat er veel meer achter zit en hoor je hoe goed 

de instrumenten en zang op elkaar zijn afgestemd. Becky Hawley, Emily Lansley en Lucy 

Mercer kwamen elkaar tegen in Liverpool, een warm nest voor muzikanten, en misschien 

komt het daardoor wel dat de verschillende interesses van de dames zo goed gemixt konden worden. 

Psychedelica (waarbij met twee minuten Tangled Up In Stars het kortste psychedelicanummer ooit 

gemaakt moet zijn), Appalachian folk en elektronica ontmoeten elkaar moeiteloos. De percussie voert de 

boventoon en de zanglijn, ondersteund door keyboard en gitaar, baant zich een weg door een woud van 

kloppen, tikjes en dreuntjes. Into The Diamond Sun is een charmant debuut van originele en geschoolde 

muzikanten en liefhebbers van festivals als Noorderzon en Into The Great Wide Open zullen zeker verliefd 

worden op deze band. (repo)

DAVE STEWART
Ringmaster General

(V2)

Dave Stewart is een bescheiden man die genoegen neemt met een plekje op de 

achtergrond. Dat deed hij in de jaren tachtig bij de Eurythmics en dat deed hij de 

afgelopen twee decennia als producer van onder andere Mick Jagger, Tom Petty, 

Stevie Nicks en Joss Stone. Zijn solowerk maakte nooit veel indruk, maar dat veranderde met het vorig jaar 

verschenen The BlackBird Diaries. Het wederom in Nashville opgenomen The Ringmaster General is nog 

een stuk beter en zet Dave Stewart definitief op de kaart als soloartiest. Ook op zijn nieuwe plaat maakt 

Stewart weer Amerikaans aandoende muziek met vooral invloeden uit de country, blues, folk, soul, en 

psychedelica en ook dit keer laat de steeds beter zingende Stewart zich in vocaal opzicht bijstaan door 

zangeressen van naam en faam, onder wie Joss Stone, Alison Krauss, Diane Birch en Orianthi. Het levert 

een verrassend sterke en perfect klinkende rootsplaat op die zowel de oude als de nieuwe fans van Dave 

Stewart zal verrassen. (EZ)
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AmANDA PALmER
Theatre is Evil

Kijk, tegen een evaluatie van Ben Folds, persoonlijke 

vriend van AFP en tevens producer en songwriter 

rondom Palmer’s eerste soloplaat van vier jaar terug, 

kunnen wij gewoonweg niet op: doorverwijzing 

website. Deze voormalig Dresden Doll (we noemen 

het toch maar even) en helft van het curieuze Evelyn 

Evelyn tapt hier dan ook uit een iets ander vaatje maar 

wel weer met de piano als middelpunt. Boven iedere 

kijf verheven staat haar originaliteit als songschrijver, 

of beter gezegd poëtisch componist. Hoe dan ook zorgt 

het driekoppig GTO voor een volle inkleuring van de 

meeslepende composities. Excentriek maar pakkend. 

Het kan! (AJ)

SEAPONY
Falling

Go With Me, het debuut van Seapony, was wat 

ondergetekende betreft dé zomerplaat van 2011. 

Nauwelijks een jaar later verschijnt er alweer zo’n fijn 

plaatje vol hazy lo-fi janglepop in de traditie van The 

Softies en Field Mice. Falling ligt in alle opzichten in 

het verlengde van Go With Me, hooguit klinkt de bas 

van Ian Brewer deze keer wat meer stuwend. Sterkste 

troeven zijn nog steeds de ietwat nasale zang van 

Jen Wiedl en de jengelende gitaarlijnen van Danny 

Rowland. Een ideale soundtrack voor de (na)zomer van 

2012! (MvR)

DAN STUART
The Deliverance Of marlow Billings

Waar Chuck Prophet sinds het uiteenvallen van Green 

On Red de ene na de andere soloplaat uitbracht, was 

het vooral stil rond Dan Stuart. Na Can O’ Worms 

(1995) was daar vorig jaar opeens uit het niets een 

vier nummers tellende ep die opmaat blijkt voor The 

Deliverance Of Marlowe Billings – volgens Stuart het 

pseudoniem waaronder hij in Zuid-Mexico woonde. 

Alsof de tijd heeft stilgestaan, gaat Stuart door met 

waar hij meer dan vijftien jaar geleden al in uitblonk: 

america met hier een daar een opvallend vrolijk koortje 

maar met venijnige teksten, luister maar eens naar 

Clean White Sheet. (HDr)

TOY
Toy

(Heavenly/V2)

Het lijkt wel alsof nieuwe bands steeds vaker 

bewust kiezen voor een naam die lastig te 

googlen is. Ook in het geval van TOY (zoals de 

officiële spelling schijnt te zijn) kost het enige 

moeite om relevante informatie te vinden. Het 

gaat hier in ieder geval om vier jongens en 

een meisje uit Londen met een voorliefde voor 

psychedelica en de vroege jaren tachtig. Vorig 

jaar stond het kwintet al in het voorprogramma 

van The Horrors en met die band heeft TOY het 

nodige gemeen, al heeft deze band duidelijk 

minder tijd doorgebracht in de garage. Wat we 

wel voorgeschoteld krijgen op dit uitstekende 

debuutalbum is een galmende mix van 

psychedelica, doom en dark wave. De ijle synths 

van Alejandra Diaz bepalen in belangrijke mate 

de klankkleur en Tom Dougall heeft een prettig 

klinkende donkere stem waarmee hij gelukkig 

niet Ian Curtis probeert na te doen. De sterke 

nummers doen de rest. Een aanrader voor 

mensen die de vroege jaren tachtig nog graag 

laten herleven en liefhebbers van bands als The 

Horrors. (MvR)

LUISTER
TRIp mUmFORD & SONS

POP & ROck

Babel

(Coop/V2)

Via Gentlemen Of The Road/Cooperative Music verschijnt op 24 

september het langverwachte nieuwe album van Mumford & Sons. Het 

twaalf nummers tellende Babel is geproduceerd door Markus Dravs 

en is de opvolger van het debuutalbum Sigh No More uit 2009. ‘We 

are more than excited to release Babel into the world. We had started 

writing new songs well before we got into the studio to record. At first, 

we peeled ourselves off the road quite reluctantly. We love playing 

live, obviously, but it had also become an important part of our creative process, we had been writing and 

rehearsing in soundchecks, and sort of road-testing new songs on our very gracious audiences. But then 

we fell in love with recording again. The album started to come together, and with the help of Markus 

Dravs once more (and engineer Robin Baynton), we started to relish the challenge of making this album. 

As a band, we’ve never been closer or more collaborative, all working to our strengths. And so we feel 

that this record is a natural progression that we’re proud of, and we cannot wait to take it out on the road.’ 

- Mumford & Sons. Mumford & Sons gaat in augustus verder met haar Amerikaanse Gentlemen 

Of The Road Stopover Shows en heeft net een najaarstournee in Australië en Nieuw-Zeeland 

aangekondigd. Naast een standaard editie verschijnt er ook een deluxe versie met daarop de drie 

bonustracks Where Are You Now, For Those Below en The Boxer (met Jerry Douglas). (V2)
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Snelle kopers ontvangen bij aanschaf van de 
nieuwe mumford & Sons een fraaie linnen tas 
én een vinylsingle van het nummer i Will Wait 
cadeau!

http://www.platomania.eu/album/2172243/theatre-is-evil/palmer-amanda-the-gran
http://www.platomania.eu/album/2172243/theatre-is-evil/palmer-amanda-the-gran
http://www.platomania.eu/album/2175977/falling/seapony
http://www.platomania.eu/album/2175977/falling/seapony
http://www.platomania.eu/album/2169549/deliverance-of-marlowe-/stuart-dan
http://www.platomania.eu/album/2169549/deliverance-of-marlowe-/stuart-dan
http://www.platomania.eu/album/2172138/toy-digi-/toy
http://www.platomania.eu/album/2172138/toy-digi-/toy
http://www.platomania.eu/album/2173005/babel-deluxe-/mumford-sons


POP & ROck

34 35

POP & ROck

34

TWO DOOR ciNEmA cLUB
Beacon

(Kitsune/V2)

Normaliter verwacht je geen lichtvoetige 

deuntjes van een Noord-Ierse band. Eerder 

zwaar en beladen politiekgetinte teksten. Na 

hun deuren geopend te hebben met het album 

Tourist History en de doorbraak Undercover 

Martyn komt het trio van Two Doors Cinema 

Club na drie jaar met het lang verwachte vervolg 

genaamd Beacon. De combinatie van electropop 

en indierock hebben de heren perfect weten 

te verwerken tot groovy dansbare nummers. 

Sleep en Sunday zijn nummers waarbij de 

typerende gitaar en drumsound van de Two 

Door Cinema Club duidelijk te traceren is. Toch 

bieden de heren meer dan alleen het voortgaan 

op beproefde scenario’s. In Wake Up en Sun 

schromen ze niet om hun experimentele kant 

te laten zien. Indiegroove electro met ijle 

en etherische strandtaferelen, zoals in het 

titelnummer Beacon, eroverheen. Zonnige 

deuntjes met pulserende drum met een lichte 

melancholische bijsmaak. Echte uitschieters 

bevat het album niet, daarentegen is het wel 

over de gehele lijn een sterk album. (RL)

LUISTER
TRIp

NUmBER NiNE
New Ways

Om te zeggen dat deze band uit Utrecht surft op 

de golven van Paul McCartney gaat te ver, maar 

meedeinen doen ze zeker. Tja, de referentie moet 

gemaakt worden met zo’n bandnaam. New Ways bevat 

dertien vriendelijk in het gehoor liggende liedjes. De 

titeltrack is al verkrijgbaar als single, maar ga vooral ook 

even kijken als ze in de buurt spelen. Heren, Last Night 

tweede single? (Repo)

SWANS
The Seer

Zo hoor je lange tijd niets van The Swans, dan wordt 

op opvolger van My Father Will Guide Me Up A Rope 

To The Sky binnen twee jaar gepresenteerd. Na het 

uiteenvallen van The Swans kwam, zag en overwon 

Micheal Gira met zijn soloprojecten. Toch kroop het 

bloed waar het niet gaan kon en voila: The Swans 

komt met het album The Seer dat de zware doom 

loudness van weleer bevat. Zelf zegt hij erover dat dit 

het ultieme verzamelwerk van nieuwe nummers is van 

de band uit al die jaren. Wat heeft hij al die jaren dan 

gedaan? Een ultiem epos van het tittelnummer van 

meer dan een half uur. Noise en zwaar op de maag? De 

geoefende Swans-luisteraar zal dit hapje met graagte 

verorberen. (RL)

TANiTA TikARAm
can’t Go Back

Het is natuurlijk een droom die uitkomt: als 

negentienjarige met je debuut de wereld veroveren. 

Het overkwam Tanita Tikaram met Ancient Heart in 

1988 en de singles Twist In My Sobriety en Good 

Tradition. Alles was meteen perfect: goede nummers, 

de zwoele lage stem, de vroegwijze teksten. Het kon 

dan ook niet goed blijven gaan. Hoewel opvolgers 

zeker niet slecht waren, verdween Tikaram meer en 

meer naar de achtergrond. Dit album zal daar geen 

verandering in aanbrengen, en gelukkig maar, want 

Tikaram doet geen concessies aan een hip geluid, 

integendeel. Meer americana dan voorheen klinken 

de tien nummers op Can’t Go Back vertrouwd, niet 

in de laatste plaats door die stem die uit duizenden 

herkenbaar blijft. (HDr)
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VAcciNES
coming Of Age

(Sony Music)

Nee, eromheen draaien doen de mannen van The Vaccines 

niet. Coming Of Age laat namelijk precies horen wat de titel 

belooft: een groepje jonge Engelse honden dat voorzichtig 

aan wat volwassener lijkt te worden. Debuut What Did You Expect From The 

Vaccines was een debuut dat insloeg als een bom en vol brutale anthems stond. 

Die kwaliteit is op hun tweede album zeker nog aanwezig, maar het lijkt allemaal 

iets meer onder controle. De kwaliteit van de nummers onderling is dan ook wat 

minder wisselend, wat de levensduur van deze opvolger zeker ten goede zal komen. 

Coming Of Age is opnieuw een sprint door de Engelse muziekgeschiedenis, waarbij 

er dit keer af en toe wat gas terug wordt genomen. Gelukkig gaat het er vervolgens 

met nummers als Bad Mood en Teenage Icon dubbel zo hard weer op. (MKo)

VARiOUS
Just Tell me What You Want.

(Universal)

Veertien jaar geleden was er ook al een Fleetwood Mac Tribute, 

maar, om meteen met de deur in huis te vallen, deze wint het op 

alle fronten. Inmiddels is het bepaald geen schande om fan te zijn 

van de bluesband die stadionrockers werden, waarbij elke periode mooi in beeld komt. 

Dat Billy Gibbons (ZZ Top) kiest voor Oh Well en dat zeer vaardig doet, zal geen verassing 

zijn, de versie van Albatross door J. Mascis en Lee Ranaldo is dat zeker wel, en komt net zo goed uit 

de verf. Landslide wordt nog breekbaarder in de frêle handen van Antony, en Lykke Li weet een mooie 

elektronische draai te geven aan Stevie Nicks’ Silver Springs. Eervolle vermeldingen genoeg, Marianne 

Faithfull, Karen Elson (met behulp van Beck) en Bonnie ‘Prince’ Billy dienen zeker gehoord te worden. 

Een fraaie verzamelaar, die ook nog zeer uitnodigt om het oude vinyl van Fleetwood Mac weer eens af te 

stoffen. (JVr)

WiLD NOTHiNG
Nocturne

(Bella Union/V2)

Een van de mooiste platen die de afgelopen jaren uitkwam in de slipstream van 

Beach House was Wild Nothing’s Gemini, dat hier geen officiële release kreeg, 

maar desondanks al de weg naar vele liefhebbers wist te vinden. Jack Tatum, die 

Wild Nothing feitelijk in zijn eentje vormt, combineerde op zijn debuut dreampop op verslavende en licht 

nostalgische wijze met de janglepop van bands als de Smiths. Op zijn tweede plaat, die tot ons komt via 

Bella Union, gaat Wild Nothing verder waar Gemini ophield, alleen is Nocturne nog mooier. Individuele 

liedjes springen er nu op het eerste gehoor iets minder uit, maar als geheel is Nocturne een prachtige, 

hypnotiserende plaat die de luisteraar met elke draaibeurt dieper Tatum’s droomwereld intrekt. Dan valt 

ook steeds meer op hoe mooi de afzonderlijke liedjes in elkaar steken en daagt langzaam het besef dat 

Nocturne uit alleen maar hoogtepunten bestaat. Wat ondergetekende betreft een van de beste albums van 

2012. (MvR)
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Op zondag 23 september vindt in samenwerking met 

de Oosterpoort weer het PlatoPlanet Festival plaats in 

de Oosterpoort in Groningen. We zijn nog druk bezig 

met het programma, dat zoals gebruikelijk bestaat 

uit bands die het afgelopen jaar het nodige hebben 

gepresteerd en bands waar we de komende tijd het 

een en ander van verwachten.

PlatoPlanet is een soort van voorronde van Eurosonic/ 

Noorderslag. Een aantal artiesten die de afgelopen 

jaren op PlatoPlanet hebben gestaan zijn Eefje de 

Visser, Blaudzun, The Hype, Krause, Case Mayflield, 

Rococo, GEM, Roos, Kris Berry, Triggerfinger, Alamo 

Race Track, Lefties Soul Connection, Bert Hadders en 

de Nozems, Lola Kite, I Am Oak, Selah Sue en vele 

anderen. 

Variatie en kwaliteit ook weer op de vijfde editie van 

PlatoPlanet op zondag 23 september van 15.00 - 

22.00 uur waar je kunt genieten van een flink aantal 

acts en waar je mee kunt doen aan de Plato Popquiz. 

Op Plato Planet zullen optreden:

Bombay Show Pig
Bombay Show Pig ontstond 

op het conservatorium van 

Amsterdam. Opdracht was 

een band te vormen. Gitarist 

Mathias en drumster Linda, 

geen bassist, Ze tekenden bij 

het Kytopialabel en konden opnemen in de 

Kytopia-studio. Direct gevolg is, dat leden van 

het Kyteman Orchestra meedoen. Invloeden 

van Beck tot White Stripes en PJ Harvey. 

Eigenwijs genoeg voor apart geluid en erg goed 

debuut. 

Miss Molly and Me
Als ze elkaar ontmoeten 
tijdens de theaterproductie 
Marilyn Monroe, besluiten 
zangeres Marlijn Weerdenburg 
en zanger en gitarist Helge 
Slikker in 2009 samen muziek 

te gaan maken. Slikker is bekend van Storybox 
en Weerdenburg speelt in theaterproducties. Een 
voorbeeld van het duo is een ander illuster duo, 
June Carter en Johnny Cash. Ze maken een 
uitgeklede vorm van Americana, met akoestische 
gitaren en minimale percussie en schrijven 
liedjes over liefde, geluk, verdriet en het leven. 

Tangarine
Tangarine is een prima product 
van eigen bodem. De Drentse 
broers Sander en Arnout Brinks 
bundelen authentieke folk, 
country en bluegrass, je moet 
wel even aan het flink aangedikte Amerikaanse accent en de nasale samenzang wennen. Maar de akoestische plattelandsliedjes van deze nog jonge muzikanten geven echter hun schoonheid binnen de kortste keren prijs. 

John Coffey
’s Lands meest energieke 

screamo rock ’n roll band heeft 

net haar debuurcd uit. De 

plaat werd gemaakt met o.a. 

Pelle Gunnerfeldt (The Hives) 

en bevat aanstekelijke songs 

die het op een podium ongetwijfeld goed doen.

Wooden Saints
Arjen de Bock en Viktor van Woudenberg zochten een 
project waarmee ze creatief onafhankelijk konden zijn. Dat werd Wooden Saints. Met 
ongeveer twintig muzikanten werd Wooden Saints een ‘dynamisch collectief van muzikanten’. De basis is ingetogen indiepop van hoog niveau en doet regelmatig aan The Beatles en Elliott Smith denken. 

Dia Del Mercado 
In ons eigen land worden 
dingen gemaakt die je niet 
meteen verwacht. Zo komt Dia 
Del Mercado uit Groningen, 
maar de muziek klinkt alsof 
het uit een Amerikaanse 

woestijn komt. Dia del Mercado staat voor 
filmische folk met een orkestraal randje. 
Invloeden van Ennio Morricone, Neil Young en 
Calexico vormen de basis van een persoonlijk 
organisch geluid, verwant met eigentijdse bands 
als Fleet Foxes, Low Anthem en Other Lives.

The Dudettes 
Dudettes is een jonge formatie 

uit Groningen. Bestaande uit 

zangeres Zjoly, drumster Ingrid 

en gitariste Cynthia, wordt de 

band live ondersteund door 

een bassist en tweede gitarist. 

Maar deze rockchicks willen nog twee vrouwen 

erbij. De band klinkt door de zang van Onrust, die 

een soulvolle stem heeft, als een minder funky 

zusje van Mother’s Finest. Aanstormend 

Nederlands talent. Nieuwe sensatie?

Vox von Braun
Na aanleiding van hun 
debuutplaat Something ain’t 
wrong, enkele jaren 
geleden, was Groninger trots 
Vox Von Braun ook al te zien 
op het Plato Planet podium. En omdat dit najaar hun tweede album het daglicht zal zien, hebben we ze maar opnieuw gevraagd te komen spelen, want wij willen alvast wel iets nieuws horen en zien.

Vox Von Braun grossiert in aanstekelijke 
popsongs met een flinke bak gruis, maar de melodie gaat nooit verloren.

Jungle By Night
Negen Amsterdamse gasten 
zetten tijdens concerten keer 
op keer een ware 
afrobeatparty neer. Daar voert 
een heerlijke, onbezonnen 
dartelende blazerssectie de 

vrolijke boventoon. Dat gierende orgel, die 
pompende Tony Allen-achtige percussie- en 
drumpartijen en de zoemende gitaarriedels. 
Groovende, stomende instrumentale jazzfunk.
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Rumour Said Fire
De Deense The Rumour Said 
Fire spelen folky indiepop met 
percussieve elementen. Hun 
debuut The Arrogant is in 
eigen land net uit. Vanavond 
staan ze met hun zessen op 

het podium, inclusief een soms percussie 
spelende toetsenman.

Joggo
Nederland is een zeer 

veelbelovende reggaeband 

rijker. Jurgen ‘Joggo’ Seedorf, 

ex-profvoetballer en tevens 

fantastische zanger met the 

Royal Roots band. Alle 

voorbereidingen en studio-opnamen voor singles 

en een album zijn in volle gang, om daarmee 

vanaf het voorjaar van 2012 samen de wereld te 

gaan veroveren.

Royal Parks
Het had niet veel gescheeld of 

Royal Parks was slechts een 

idee in het hoofd van Diederik 

Nomden gebleven. Gelukkig 

was er voormalig Johan-

collega Jacob de Greeuw die 

hem aanspoorde eindelijk eens iets te gaan doen 

met zijn eigen werk.

Samen met voormalig Alamo Race Track-

vrienden Guy Bours en David Corel werden de 

basistracks voor de debuutplaat opgenomen dat 

in november 2012 wordt verwacht bij Excelsior.

Nu al te zien bij ons op podium van Plato Planet; 

Royal Parks!

Tickets kun je gratis afhalen bij de Plato 
winkels, Concerto, de Coffee-Company in 
Groningen en bij de Oosterpoort.



POP & ROckPOP & ROck

38 39

THEE ATTAckS
Dirty Sheets

Weer een nieuwe interessante Deense band. Thee 

Attacks is toe aan hun tweede album. Ze werden 

opgericht in 2007 in Aalborg en brachten in 2010 hun 

debuut uit. De vier begin-twintigers hebben hun geluid 

verdiept door veel optredens en er zijn invloeden 

uit glam, punk en blues. De band is verwant met 

groepen als Black Keys en White Stripes. Producer Liam 

Watson, o.a. The Kills en White Stripes, gaf het album 

een ruig geluid mee, geknipt voor de garage-achtige 

rock. Ze klinken nu meer zoals ze live klinken en dat 

is een verdienste van Watson. Heerlijk album van 

veelbelovende groep. (EMu)

WAX POETic
On A Ride

Wax Poetic is vooral bekend als de vroegere groep 

van Norah Jones. Maar de spil is altijd Ilhan Ersahin 

geweest. Deze musicus/componist heeft de boel na vijf 

jaar stilte weer nieuw leven ingeblazen en slaat daarbij 

een andere weg in. De hiphopbeats en acid jazz zijn 

verdwenen, dit is vooral een poprockalbum geworden. 

Sissy Clemens is nu zangeres, maar Norah zingt ook 

weer een nummer. (WJvE)

VARiOUS
Spirit Of Talk Talk

De onlangs heruitgebrachte Talk Talk-albums 

herinnerden aan een band die het experiment 

moeiteloos combineerde met commerciële 

toegankelijkheid. Hun grote invloed blijkt op Spirit Of 

Talk Talk, waarop door de huidige generatie wordt 

bewezen dat er niets verouderd is aan de songs, 

maar vooral niet aan de aanpak van Talk Talk. Want 

dat laatste is iets wat Zero 7, Joan As Policewoman, 

Grandaddy’s Jason Lytle en vele anderen proberen te 

bereiken: vooruitstrevende muziek voorzien van een 

lage drempel. (JVr)

PATTERSON HOOD
Heat Lightning Rumbles in The Distance

De platen van zijn band Drive-By Truckers zijn iedere keer 

weer hele ondernemingen, maar toch vindt frontman 

Patterson Hood nog de tijd om er zo nu en dan even een 

soloalbum tussendoor uit te brengen. Heat Lighting is 

alweer zijn derde en gelijk ook de beste. Gek genoeg ook 

de plaat die het meest aan de Truckers doet denken. Geen 

enkel probleem, want de songs doen wat betreft kwaliteit 

niet onder voor het werk van zijn dagelijkse band. (MKo)
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coexist

(Young Turks/Beggars Banquet)

Een van de albums waar dit jaar het meest naar werd uitgekeken, 

is zonder twijfel deze tweede plaat van The xx. Dat is niet meer dan 

logisch, want de titelloze eersteling van deze mysterieuze band uit 

Londen is een van beste debuten van de afgelopen vijf, misschien zelfs 

tien jaar. The xx was de grootste muzikale hype van 2009, maar wel 

een meer dan terechte hype, want het baanbrekende album verveelt 

nog steeds geen moment. Nog datzelfde jaar verliet Baria Qureshi 

de band, maar zij wordt niet gemist, want de band klinkt op Coexist als trio niet wezenlijk anders. Maar 

ook niet helemaal hetzelfde. Coexist blijkt een plaat die tijd nodig heeft. Meer nog dan op het debuut, 

draait het op dit nieuwe album om sfeer. Dit keer nauwelijks nummers die er direct uitspringen zoals 

bijvoorbeeld VCR en Basic Space dat deden, maar elf introverte luisterliedjes die pas na vele luisterbeurten 

hun geheimen prijsgeven. De ingetogen beats van Jamie Smith zijn nog steeds zeer belangrijk, maar ze 

treden dit keer nog minder op de voorgrond. Gebleven zijn de fraaie kenmerkende duozang van Oliver Sim 

en Romy Madley en de dromerige, donkere late-night-klankkleuren. Het introverte Coexist is geen plaat die 

direct naar de keel grijpt, maar eentje die langzaam onder de huid kruipt en vervolgens niet meer loslaat. 

Uiteindelijk klinkt Coexist nog mooier dan het debuut en we kunnen dan ook niet anders dan concluderen 

dat The xx de torenhoge verwachtingen volledig inlost! (MvR)
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zz TOP
La Futura

(Universal)

In het verleden had ZZ Top een hoger werktempo dan de laatste tijd. 

Tenslotte stamt Mescalero al weer uit 2003. Sinds die tijd is er veel 

gebeurd. Niet alleen het management werd vervangen maar ook werd 

het wereldbeeld van Billy Gibbons weer naar buiten gericht. Dit resulteerde niet alleen in een 

reeks gastoptredens maar ook in La Futura, een tien tracks tellende schijf die geproduceerd 

werd door Rick Rubin. De eerste vier tracks werden al op een digitale ep uitgebracht en die gaven 

aan dat La Futura een typisch ZZ-product zou worden. Groezelig, eigenzinnig en typisch ZZ Top. La 

Futura kent ook flinke raakvlakken met de eigen geschiedenis. Zo is Chartreuse een amalgaam 

van typische ZZ Top-riffs en ligt daarmee gelijk goed in het gehoor. Opener I Gosta Get Paid is een 

herbewerkt obscuur hiphopnummer en Over You laat eindelijk weer eens een goede ballad horen. 

Heartache In Blues is een prima bluesgericht nummer in de klassieke traditie terwijl Flying High 

swingt als Angus Young op een buffel. De titel mag dan La Futura zijn, de band heeft gewoon een 

knalplaat gemaakt die het beste uit het verleden verenigt. (HDi)
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BE GOOD TANYAS
A collection 2000-2012

Weinig gehoord van dit anachronistische trio, dat de 

Amerikaanse folktraditie benadert zoals The Band 

dat deed sinds hun derde Hello Love uit 2006 of het 

zou Frazy Ford’s excellente Obadiah van twee jaar 

terug moeten zijn. Gelukkig zijn zeldzame stijlgenoten 

als Gillian Welch en Jolie Holland (ooit vroeg lid van 

TBGT) goede dorstlessers geweest in de tussentijd. 

Voor de laatkomers is er nu A Collection (2000-2012). 

Deze inhaalslag van net geen zeventig minuten is 

hoogstwaarschijnlijk de meest waardevolle aanschaf in 

dat dekselse genre genaamd americana dit jaar. Voor 

believers van het eerste uur twee 

nieuwe nummers en twee (her)

bewerkingen. (AJ)

FREDDiE mERcURY / mONTSERRAT 
cABALLE
Barcelona 

24 jaar na dato is het tijd voor een jubileumeditie van 

deze bijzonder samenwerking tussen Mercury en de 

Spaanse operazangeres Caballé, maar dit keer met 

volledige orkestbegeleiding (in 1988 werd door Mercury 

een orkestraal geluid gesimuleerd middels synthesizers). 

Alle nummers zijn opnieuw ingespeeld met 

arrangementen van Stuart Morley. Ook geluidstechnicus 

Fredriksson, die eerder met Queen in de studio zat, 

verleent zijn medewerking. Deze editie bevat als extra’s 

een demoversie van Excercises In Free Love en How Can 

I Go On. Tegelijkertijd verschijnt de 

documentaire The Great Pretender 

samen met een boek. Een geweldige 

aanwinst voor alle fans! (MKok)

SEX PiSTOLS
Never mind The Bollocks 35th 

Anniversary

(Universal)

Ongelooflijk dat het al weer 35 jaar geleden is dat 

Johnny Rotten en consorten de wereld opschudden 

met de punkklassieker Never Mind The Bollocks. Dat 

het zo lang gelden is wordt nu opgeluisterd met een 

zeer lijvige box gevuld met alles wat ook maar met 

het album te maken had. Natuurlijk is het originele 

album in geremasterde vorm aanwezig, de verloren 

gewaande originele mastertapes zijn teruggevonden en 

door oorspronkelijke producer Chris Thomas opnieuw 

geremastered. De tweede schrijf is gevuld met studio-

rarities en b-sides en bevat o.a. de originele versie van 

Belsen Was A Gas door Rotten gezongen. De derde 

schijf bevat diverse live-opnames uit 1977 waarvan het 

merendeel niet eerder is uitgebracht. Ter aanvulling is 

er een zeer fraaie dvd toegevoegd met live-opnames, 

promovideo’s en radio-interviews – deze dvd werd 

door Julian Temple samengesteld. Natuurlijk vinden 

we ook de nodige memorabilia in de box en naast een 

hoeveelheid stickers, een poster en teksten is er ook 

een replica van de legendarische 7”-single God Save 

The Queen die A&M destijds niet durfde uit te brengen. 

(BD)
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Hot Panda – Go Outside (mint 

Records)

Go Outside is het derde album 

van dit kwartet uit Edmonton. 

Hot Panda maakt een mix 

van soms happy en soms wat 

bedeesdere lo-fi indie artrock. Het beste nummer is 

See You All Around; verrassend vlot met blijmoedig 

handgeklap. Hopelijk biedt iemand Hot Panda een 

Hollands podium aan tijdens hun volgende Europese 

tour, want ze zijn zeker de moeite waard.   

Fist city – it’s 1983, Grow Up! 

(Black Tent Press)

Dit quadrospazzed kwartet 

uit Lethbridge maakt 

garagesurfpunkrock en bestaat 

uit de Griffiths tweeling, bassist 

Brittany en transgendering zanger/es Kier. Ryan Grieve 

drumt alles bij elkaar en Evan Van Reekum gaat daar 

met zijn gitaar haarfijn doorheen. It’s 1983, Grow Up! 

surft momenteel in de top-tien van de Canadese indie 

radiogolven.

Teen Daze – All Of Us, 

Together (Lefse Records)

Teen Daze is Jamison uit Fraser 

Valley. All Of Us, Together is 

Jamison’s eerste echte album 

en heeft een dromerige 

instrumentale electrosynthsound met Erbstück en 

Brooklyn Sunburn als meer dansbare nummers. De 

plaat staat op de Bandcamp-pagina van Teen Daze.

Needles//Pins – 12:34 

(mammoth cave Recordings co)

Neem poppunkrock uit zowel 

Zweden als de Oost- en 

Westkust. Gooi de rauwe stem 

van gitarist Adam erbij en zet 

er in een kelder in Vancouver een staafmixer op. Het 

resultaat 12:34 kun je beluisteren op de Bandcamp-

pagina van Needles//Pins.

Oh No! Yoko – Pau Pau 

(cheesus crust Records)

Deze vier jonge gasten uit 

Abbotsford maken frisse 

catchy popmuziek. De gitaar 

en zang maken de eigen Oh 

No! Yoko-sound. Pau Pau is gratis te downloaden op 

hun Bandcamp-pagina, gewoon doen en luister naar 

Go Alien. Dit najaar toeren ze in Europa en wie weet 

spelen ze in Nederland.

Deze column is opgetekend door de Canadese chapter 

van Indiefuzz die van Amsterdam naar Vancouver 

is verhuisd om hier verder te gaan met wat ze leuk 

vinden: muziek. Kijk ook op indiefuzz.com voor meer 

muzikale ontdekkingen. Fuzz on! (Willem Schoonbeek)

MaNIa CaNaDIa: INDIEfUzz CaNaDa 
In de afgelopen jaren is een aantal nieuwe Canadese bands zoals Feist, Crystal Castles, Japandroids en Grimes 

aan het oppervlak gekomen, maar in deze column graven we dieper in de Canadese muziekgrond met ditmaal 

zes nieuwe luistertips, rechtstreeks vanuit Vancouver, Canada:

Reissues

http://www.platomania.eu/album/2177130/collection/be-good-tanyas
http://www.platomania.eu/album/2177130/collection/be-good-tanyas
http://www.platomania.eu/album/2174032/barcelona-special-edition-/mercury-freddie-caballe-montserrat
http://www.platomania.eu/album/2174032/barcelona-special-edition-/mercury-freddie-caballe-montserrat
http://www.platomania.eu/album/2174032/barcelona-special-edition-/mercury-freddie-caballe-montserrat
C:\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\88YQ7GUY\2995231\
C:\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\88YQ7GUY\2995231\
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DOE mAAR
De Doos Van Doe maar 

(Topnotch/Universal)

Doe Maar is een van de succesvolste bands in de geschiedenis van de Nederlandse 

popmuziek, ondanks dat de band feitelijk maar een paar jaar heeft bestaan (van 

1978 tot 1984). De unieke combinatie van invloeden uit de ska, de punk en de 

reggae gecombineerd met de sterke Nederlandstalige teksten van Henny Vrienten en Ernst Jansz maakte 

van Doe Maar in korte tijd een begrip. Sinds het uitbrengen van 32 Jaar (Sinds 1 Dag Of 2) ging het 

ongekend hard met de band. De plotselinge roem eiste echter al snel zijn tol en zorgde ervoor dat Doe 

Maar begin 1984 noodgedwongen moest stoppen. Sindsdien zijn er twee succesvolle reünies geweest. 

In 2000 stond de band zestien keer in een uitverkocht Ahoy en in 2008 twee keer in een uitverkochte 

Kuip. Nu beleeft Doe Maar opnieuw een opleving met vier uitverkochte Symphonica In Rosso-optredens. 

Goede reden voor het uitbrengen van De Doos Van Doe Maar, de ultieme box met daarin al het werk 

van de band. De box bestaat uit 14 cd’s, 10 dvd’s en een bijzonder Doe Maar-zakboekje. Naast alle 

eerder verschenen albums bevat De Doos ook de nieuwe ep Limmen Tapes en niet eerder verschenen 

opnames. (ED)

GRAm PARSONS
Early Years  

(Sierra/Bertus)

In een ruim gevulde boxset zet Sierra Records de vroege jaren van Gram Parsons 

in kaart. Deze legende in de countryrock was al in zijn jonge jaren al uiterst actief 

in de muziek. Na wat rock ’n’ roll bandjes (o.a. The Legends) is zijn eerste serieuze 

band The Shilo’s en het album dat hij met ze maakte is hier zowel op cd als op een picturedisc te vinden. 

Fraai geharmoniseerde folk die anno nu wel wat braaf klinkt, maar wel laat horen dat Parsons kan 

zingen. Zeer interessant zijn de overige tracks op die eerste cd; naast wat solodemo’s en een opname 

met The Like is vooral de sessie met Brandon DeWilde de moeite waard, want hier horen we voor het 

eerst de countryinvloed komen. Verder is er een interview-cd toegevoegd die al los verkrijgbaar was 

en is eindelijk de enige live-opname van Gram met Emmylou Harris uit 1973 op dvd gezet. Weliswaar 

in zwart-wit en met matig geluid, maar historisch gezien van onschatbare waarde. In de bonus zit dan 

nog de wat melige clip van Hot Burrito # 1. Sierra heeft naast de muziek ook flink wat foto’s in een 

boekwerk, drie posters en twee uitgebreide family trees toegevoegd. (BD)

VARiOUS
Factory Dance 02

Hoewel Tony Wilson, oprichter van het befaamde 

Factory Records zijn neus ophaalde voor dance als 

zijnde niet intellectueel, bracht zijn in postpunk 

gespecialiseerde label in de jaren tachtig toch aardig 

wat interessante dansplaten op de markt. Zoveel maakt 

deze dubbelaar wel duidelijk. Geen Joy Division of 

New Order hier, maar wel A Certain Ratio, The Wake, 

The Durutti Column, het Nederlandse Minny Pops en 

nog veel meer. Het gebodene is uiterst diverse en 

hoewel sommige nummers ietwat gedateerd klinken, 

is de sound van bijvoorbeeld de funky meiden van 

ESG nog steeds actueel. Curieus, maar erg goed zijn 

de opvallende bijdragen van wereldmuziekacts Fadela 

en Kalima. Hoewel de meeste namen ook al te vinden 

waren op het vorig jaar verschenen eerste deel, vormt 

ook dit uit rarities en remixes bestaande tweede 

deel een niet te versmaden ontdekkingsreis door de 

archieven van het roemruchte Factory.  (MvR)

www.northendhaarlem.nl • www.platomania.nl • www.sounds-venlo.nl • www.kroese-online.nl • www.velvetmusic.nl • www.waterput.nl • www.de-drvkkery.nl
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marie Queenie Lyons - Soul Fever

Het album Soul Fever uit 1970 

bevat een remake van het nummer 

Fever en haar singles I Don’t Want 

Nobody To Have It But You, I Want 

My Freedom en Try Me. Hoe klinkt het? Denk aan 

Marva Whitney of Lyn Collins.

intrigues - in A moment

De Intrigues zijn een r&b groep 

uit Philidelphia en hadden met In 

A Moment een hit in 1969. In A 

Moment is eigenlijk een one hit 

wonder, toch brachten de Intrigues een heel album 

uit op Yew Records.

Sam Dees - The Show must Go On

Een van de beste soulalbums uit de 

jaren zeventig is wel The Show Must 

Go On van Sam Dees. Het album is 

uitgegeven op Atlantic en is al jaren 

zeer gewild en nu weer uitgegeven op vinyl.

Anna king - Back To Soul

Anna King is afkomstig uit de 

James Brown soulrevue. Ze was 

ooit de vervanger voor Tammie 

Terrell. Luister vooral even naar If 

Somebody Told You.

 

 

 

 

 

James carr - A man Needs A Woman / You Got my 

mind messed Up

James Carr is lang vergeten en werd pas weer in de 

jaren tachtig herontdekt. Zijn beide albums zijn allebei 

stuk voor stuk hoogtepunten in de southern soul. 

Bama - Ghettos Of The mind

Zit in de hoek van Gill Scott 

Heron of Last Poets, een beetje 

politieke funk dus. Bama is de 

band van Bernard Purdie die menig 

soulklassieker geproduceerd heeft. 

Black Voices - On The Streets in 

Watts

De band Black Voices ging later 

over in Watts Prophets, hun 

album On The Streets In Watts is 

afkomstig uit 1970. Net als Bama politieke funk.

Henry cain - Funky Organ-ization

Zware funky souljazz geproduceerd 

door David Axelrod.

Langzamerhand begint er ook weer een soort midprice lp te ontstaan. Albums die je kunt kopen tussen de 10 

en 15 euro en die stuk voor stuk klassieker zijn. Dit keer hebben we er een aantal voor je onder elkaar gezet. 

Stuk voor stuk soul- en funkklassiekers uit de jaren zestig en zeventig. 

SPEciAL

kARmA TO BURN
karma To Burn - Slight Reprise

Vijftien jaar geleden verscheen het titelloze debuut 

van Karma To Burn. Platenmaatschappij Roadrunner 

wilde het alleen uitbrengen als er werd gezongen en 

de nummers titels kregen. Ondanks positieve kritieken 

verkocht de plaat niet bijster goed. Prompt werd de 

zanger op straat gezet en gingen William Mecum en 

Richard Mullins verder zoals altijd al de bedoeling was; 

instrumentaal en met nummers zonder titels. Nu ligt 

het debuut opnieuw in de winkel, zoals destijds werd 

bedoeld. Vol instrumentale groovende stonerrock. (ED)
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JON DEE GRAHAm
Garage Sale

Wie er allemaal aan de wieg van de americana 

stonden en wanneer vooral weten wij nog steeds niet, 

maar dat Jon Dee Graham ergens vooraan stond, daar 

zijn wij inmiddels uit. Alvorens Graham in 1997 solo 

debuteerde werkte hij een rijtje af met namen als 

Michelle Shocked, Ry Cooder, Calvin Russell, Dan Stuart, 

Kelly Willis, Gourds, Reckless Kelly, Ray Wylie Hubbard, 

Eliza Gilyson en John Doe. Hooray For The Moon (2002) 

is een van onze favoriete americana’s ooit en verschilt 

in stijl weinig met Garage Sale: betrekkelijke ruige 

folkrock met teksten boordevol levenservaring. Zwaar 

soms, maar hey, that’s life. Graham’s muziek laat de 

moed in ieder geval niet zakken. Rauw en intiem. Sterk 

spul. (AJ)

mEScHiYA LAkE & THE LiTTLE BiG HORNS
Lucky Devil

Meschiya Lake is een jongedame uit New Orleans, de 

broedplaats bij uitstek waar old time jazz, rauwe blues 

en Creoolse invloeden samensmelten tot een unieke, 

authentieke sound. Haar talent is daar even vaak te 

horen in de lokale clubs als op de straathoeken in 

het French Quarter. De sound van haar debuutalbum 

Lucky Devil neemt je mee naar de hoogtijdagen van 

de ragtime en rhythm & blues uit de eerste helft van 

de vorige eeuw. Naast twee eigen nummers speelt 

ze samen met The Little Big Horns waanzinnige 

uitvoeringen van klassiekers van Jelly Roll Morton, 

Bessie Smith en Duke Ellington. Bovendien is Meschiya 

gezegend met een krachtige stem en bad-ass attitude 

(check haar tattoos). Liefhebbers van C.W. Stoneking en 

Pokey LaFarge hebben er een nieuwe heldin bij. (ED)

kELLY JOE PHELPS
Brother Sinner & The Whale

Zijn vorige, volledig instrumentale, album Western Bells 

wist vooral onder collega muzikanten hoge ogen te 

gooien, maar op Brother Sinner & The Whale laat de 

Amerikaanse bluesman gelukkig ook zijn stem weer 

horen, wat de toegankelijkheid aanzienlijk vergroot. 

En hoewel hij zelf beweert altijd al wel een lijntje met 

Onze Lieve Heer gehad te hebben, valt de religieuze 

inslag van dit album meteen op met song titels als I’ve 

Been Converted en Guide Me, O Thou Great Jehova. 

De minimale instrumentatie zorgt ervoor dat een 

vergelijking met illustere voorgangers als Washington 

Phillips en Blind Willie Johnson voor de hand ligt en 

daarin scoort Phelps wonderbaarlijk goed. Prachtig 

slidewerk, gruizige vocalen en het verhaal over de 

zondaar Jonas en zijn redding in de walvis zorgen voor 

een southern noir sfeer, die dan weer troostend, dan 

weer angstaanjagend klinkt. (JVr)

DARRELL ScOTT
Long Ride Home

Darrell Scott begon ooit als songwriter voor anderen, 

maar de afgelopen tien jaar timmert hij voornamelijk 

zelf aan de weg, wat een stapeltje hele goede platen 

heeft opgeleverd. Ook het met muzikale vrienden als 

Rodney Crowell, Guy Clark en Tim O’Brien gemaakte 

Long Ride Home is weer een plaat die overloopt van 

kwaliteit. De vooral met countryinvloeden doorspekte 

muziek van Darrell Scott is oerdegelijk en trekt 

daarom niet heel veel aandacht, maar liefhebbers van 

traditionele Amerikaanse rootsmuziek horen het maar 

zelden beter dan dit. (EZ)

ROBERT cRAY
Nothing But Love

(Mascot-Provogue/Bertus)

Al op zijn zevenenvijfstigste werd Robert Cray vorig jaar ceremonieel 

bijgezet, hoewel springlevend, in de Blues Hall Of Fame, als jongste 

levende legende ooit. Nothing But Love, een heuse en welzeker 

springlevende themaplaat over allerlei facetten van die vermaledijde liefde, is dan ook al 

de zestiende plaat van de RCB, met oudgedienden binnenboord, maar die antieke namen 

noemen is nieuwe zieltjes verliezen. Wat dat betreft is sterproducer Kevin Shirley een 

stoerder referentiekader gezien zijn werk voor Iron Maiden, Led Zeppelin, Aerosmith, Black 

Crowes maar ook John Hiatt en recentelijk nog Beth Hart en Joe Bonamassa. Die sfeer van 

die laatste twee, in combinatie met de vlijmscherpe én keer op keer innovatieve bluesgitaar 

van Cray, op zijn beurt een gospel/soulzanger van het kaliber Bobby ‘Blue’ Bland, een band 

in topvorm met meerdere songwriters daarin: niets anders dan vakmanschap. En liefde dus! 

Grote hits, zoals ‘vroeger’? Opener (Won’t Be) Comin Home is een kanshebbertje, maar vaker 

draaien onthult meer. Het aloude cliché blijkt eens te meer waar: bluesmen improve with 

age! (AJ)

EmPERORS OF WYOmiNG
Emperors of Wyoming

(Proper/Tone)

Gloednieuw project rond Butch Vig, drummer van Garbage en bekend 

van producties van Nirvana, Smashing Pumpkins en Sonic Youth. Vig 

kende de andere leden van The Emperors sinds eind zeventiger jaren, maar ze 

speelden nooit in dezelfde band. Singer-songwriter Phil Davis wilde een country- en folkalbum maken. 

Broers Frank en Pete Anderson hebben ook zin en ze vragen Vig te drummen. Lekker album, ergens 

tussen Steve Earle en Byrds in hun countrytijd. Dit zijn echte veteranen en daarom staat het als een huis. 

Davis heeft een omfloerste stem waaraan je moet wennen, maar de songs zijn goed doorleefd. Fijne, 

ambachtelijke plaat. (EMu)

BETTYE LAVETTE
Thankful N’ Thoughful

(Anti/PIAS)

Met nu vijftig jaar in de muziekbusiness kan Bettye Lavatte zich gaan meten met 

populaire zangeressen als Tina Turner, Aretha Franklin en Etta James. Een mooi 

moment dus voor een autobiografie (A Woman Like Me) én een nieuw album 

waarop teruggeblikt wordt op haar onstuimige leven en haar creatieve overlevingskunst. Rode draad is dat 

zij ondanks haar voldiepe stem nooit het grote mainstream succes gerealiseerd heeft wat zij altijd gewild 

had. Hitjes waren er wel; denk bijvoorbeeld aan het tijdloze Let Me Down Easy. Door soulliefhebbers wordt 

zij al jarenlang op handen gedragen vanwege haar authenticiteit. En ook zij zullen dit nieuwe album 

weten te waarderen en mede door de trackkeuze kan een nog breder publiek worden bereikt. Want naast 

songs van klassieke vakmensen als Tom Waits, Bob Dylan en Sly Stone (titeltrack) zet Betty ook popsongs 

van The Black Crowes, The Black Keys en Jon Bon Jovi (!) geheel naar eigen hand. Hierin horen we de 

levenservaring van een zangeres die steeds beter wordt naarmate ze steeds meer haar eigen richting 

kiest. En dat is alleen voor de hele groten in de muziekwereld weggelegd. (GH)
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mikE OLDFiELD
Two Sides - Very Best

Met de deluxe uitgaven van zijn back catalogue 

in volle gang en zijn optreden in de Olympische 

openingsceremonie, is het bepaald niet het beroerdste 

moment voor een nieuwe Oldfield-verzamelaar. Hij stelde 

Two Sides zelf samen. Op de eerste cd is een selectie van 

zijn lange stukken te horen, allemaal op maat geknipt om 
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plaats te kunnen vinden voor tien nummers. Niettemin 

schitteren Hergest Ridge en Incantations volledig door 

afwezigheid, maar zijn van Amarok juist twee nummers 

te vinden. De tweede cd is een kleurrijke bloemlezing van 

Oldfield als songsmid, met veel werk uit de jaren tachtig, 

maar ook van zijn meest recente albums. Zeldzaam 

materiaal ontbreekt, zodat deze verzamelaar eerder 

gericht is op niet ingewijden dan de verstokte fan. (MKi)

http://www.platomania.eu/album/2144092/garage-sale/graham-jon-dee
http://www.platomania.eu/album/2144092/garage-sale/graham-jon-dee
http://www.platomania.eu/album/2175135/lucky-devil/lake-meschiya-and-the-little-big-h
http://www.platomania.eu/album/2175135/lucky-devil/lake-meschiya-and-the-little-big-h
http://www.platomania.eu/album/2158721/brother-sinner-the-whale/phelps-kelly-joe
http://www.platomania.eu/album/2158721/brother-sinner-the-whale/phelps-kelly-joe
http://www.platomania.eu/album/2157723/long-ride-home/scott-darrell
http://www.platomania.eu/album/2157723/long-ride-home/scott-darrell
http://www.platomania.eu/album/2156567/nothin-but-love-digi-ltd-/cray-robert
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http://www.platomania.eu/album/2172892/thankful-n-thoughtful/lavette-bettye
http://www.platomania.eu/album/2172892/thankful-n-thoughtful/lavette-bettye
http://www.platomania.eu/album/2165555/two-sides-the-very-best-of-mike-ol/oldfield-mike
http://www.platomania.eu/album/2165555/two-sides-the-very-best-of-mike-ol/oldfield-mike
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mASTERSONS
Birds Fly South

Chris Masterson en Eleanor Whitmore staan avond 

na avond op het podium in de band van Steve Earle. 

Gelukkig heeft het echtpaar de tijd gevonden om 

Birds Fly South op te nemen. Het album laat een 

onweerstaanbare mix horen van americana, pop en 

folk met heerlijke melodieën. In de sound van de 

Mastersons klinken de Jayhawks en Dolly Varden door. 

Catchy songs als Crash Test en Money krijg je na één 

keer beluisteren onmogelijk meer uit het hoofd. Birds 

Fly South is een heerlijke plaat. (HO)
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AcERECORDS

ACERECORDS

HEDY WEST

Hedy West/Vol 2

Ze was een generatiegenoot 

van Joan Baez, Judy Collins en 

Buffy Sainte-Marie, maar meer 

nog dan haar meer bekende 

collega’s zette Hedy West de traditie van de Carter 

Family voort. Met deze heruitgave haar eerste twee 

albums (voor het eerst verkrijgbaar op cd!) wordt 

de in 2005 overleden folkzangeres terecht aan de 

vergetelheid ontrukt. Accompanies Herself On The 5 

String Banjo luidt de ondertitel van haar debuutalbum 

uit 1963 en die omschrijving dekt de lading volledig. 

Veel traditionals, maar ook haar eigen 500 Miles dat 

in versies van anderen uitgroeide tot een van de 

populairste folksongs van de jaren zestig. (MvR)

GEORGE JAckSON

Let The Best Man Win

Dit is al weer de derde 

compilatie op Ace van de 

onvolprezen soulzanger George 

Jackson. Ging het eerste deel 

over de Sound Of Memphis studio, de opvolgende 

delen werden gemaakt in de Fame Studio. Aldaar 

blijkt Jackson een overweldigende hoeveelheid 

songs te hebben opgenomen, zodat we ook nu een 

collectie krijgen die van hoge kwaliteit is. Net als 

op Don’t Count Me Out ligt ook hier het accent op 

Jackson’s bewerkingen van de songs van anderen, 

in dit geval classics uit de Southern Soul. Zijn 

interpretaties van nummers die we kennen van o.a. 

Clarence Carter, Candi Staton, Bettye Swann en Wilson 

Pickett zijn immer gloedvol en laten horen waarom 

hij door genre genoten hoog gewaardeerd wordt. 

Op een aantal oudere opnames op deze cd is de 

legendarische Fame house band met  David Hood, 

Roger Hawkins, Jimmy Johnson en Barry Beckett van 

de partij, de latere tracks zijn opgenomen met de 

Fame Gang. (BD)

46

HOT SAUcE feat  RHONDA 

WASHiNGTON

Good Woman Turning Bad

Dat Stax in 1977 failliet ging was 

voor niemand leuk, maar zeker 

niet voor Rhonda Washington. 

Na een stapeltje singles lag haar lp klaar om geperst te 

worden, maar verdween helaas in de la van de curator. 

Nu opgeduikeld door de archeologen van Ace, waaruit 

blijkt dat zelfs midden in het discotijdperk er ruimte 

was voor een prachtig deep soul album, van een 

geweldige zangeres die volkomen onterecht tezamen 

met haar album in de vergetelheid verdween. (JVr)

JEANNE & THE DARLiNGS/THE 

cHARmELS

We’re The Soul Girls!

Beide damesgroepen namen 

niet genoeg op om een album 

te vullen, maar hadden werk 

genoeg als achtergrondvocalisten achter Stax’s grote 

namen. Jeanne And The Darlings horen we in Otis’ I’ve 

Got Dreams To Remember, en The Charmels waren, 

als The Tonettes, verantwoordelijk voor de allereerste 

Volt-single. Deze opnames komen uit de periode dat 

Stax overging van Atlantic naar Paramount, hoorbaar 

in de overgang van de groovende Booker T sound 

naar een iets geproduceerder geluid. Maar in alle 

opzichten soul, zoals soul bedoeld is. (JVr)

manhattan Soul Vol, 2

De labels Musicor, Scepter en 

Wand hadden Manhattan in 

New York als thuisbasis. Vandaar 

dus deze titel, waarop het beste 

van deze northern soullabels 

samenkomt. Typisch voor dit soort producties is 

het galmende grote stadsgeluid. Na het vorig jaar 

verschenen volume 1 blijkt er nog genoeg moois 

voorhanden. Freddie Hughes, The Inspirations 

en Jimmy Radcliffe zijn namen die de ware 

soulliefhebber zeker weer zullen verrassen. (WJvE)
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TAJ mAHAL
Hidden Treasures Of Taj mahal

(Legacy/Sony Music)

Hij wordt nog wel eens over het hoofd wordt gezien, daarom is het hoog 

tijd om wat superlatieven te wijden aan Taj Mahal, de Amerikaanse 

veteraan die als een van de eersten Caribische en Afrikaanse invloeden 

in zijn diepgewortelde blues wist te stoppen. Deze uitgave is een mooie gelegenheid, want het 

behelst niet eerder uitgebrachte opnames uit de periode 1969-1973. Na het uiteenvallen van The 

Rising Sons, de band die hij samen met Ry Cooder bestierde, begon Mahal aan een solocarrière 

waarin hij in deze eerste periode vooral de delta- en de vroege elektrische blues verder bestudeerde. 

Met op tweede gitaar de legendarische Kiowa indiaan Jesse Ed Davis krijgt Dylan’s I Pity The Poor 

Immigrant een vooroorlogse bewerking, terwijl Blind Willie McTell’s Chainey Do juist verassend 

funky uit de hoek komt. In 1971 begon Mahal met blazers te experimenteren, waarbij hij zelf de 

fluit speelt op Ain’t Gwine Whistle Dixie (Any Mo’), met in de begeleiding een paar flinke tuba’s. 

Naast nog een dampende sessie met Allen Toussaint, vinden we op de tweede cd een compleet 

concert uit Londen 1970, waarin hij ook live de authenticiteit weet over te brengen. Na deze periode 

begon Mahal stijlen uit de hele wereld in zijn muziek te introduceren, dus weet, als u aan deze fraaie 

introductie begint: er ligt er nog een wereld open om verder te ontdekken. (JVr)
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GARY NOck
The Life We Learned To Live

Singer-songwriter Gary Nock klopte al aan de deur 

met twee ep’s, nu verschijnt zijn debuutalbum. The 

Life We Learned To Live is een smaakvolle plaat, die 

leunt op folk, strijkers, een warme productie en Nock’s 

melancholieke stem. Hij vindt het wiel niet opnieuw 

uit, maar is dat wel nodig als alle liedjes van begin tot 

eind kloppen? Dus geen getormenteerde uitbarstingen 

van Gary Nock, gewoon een hele mooie plaat! (JvdD)
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DizzY GiLLESPiE
Sesjun Radio Shows

(T2)

Trompettist Dizzy Gillespie was één van de toonaangevendste 

jazzmusici van de twintigste eeuw, en dat niet alleen door zijn 

bolle wangen en merkwaardig gebogen instrument. Gillespie stond 

met onder meer Charlie Parker aan de wieg van de bebop, en was in de jaren veertig al 

bezig met het mixen van jazz met latin. Op deze twee cd’s staan opnamen die de TROS 

maakte van vier concerten die Gillespie in ons land gaf in 1978, 1979, 1981 en 1988, in 

respectievelijk Vught, Amersfoort, Laren en Enschede. Hij put uit zijn eigen rijke catalogus, 

waaronder de klassieker Night In Tunisia, en speelt standards als Round Midnight. Hoewel 

hij, geboren in 1917, al behoorlijk op leeftijd was knalt hij er toch een paar fikse solo’s uit, in 

zijn nog steeds zeer herkenbare en onnavolgbare eigen stijl, en begeleid door jonge honden 

die het klappen van de zweep kennen. (EdW)

DiANA kRALL
Glad Rag Doll

(Universal)

De hoes van de nieuwste cd van mevrouw Costello werd niet gemaakt 

door het team van Victoria’s Secret, maar is wel een lust voor het oog. 

Dat dat zo maar mag van haar partner... Toch was het geheel haar 

eigen idee! En die sexy hoezen zijn we inmiddels ook wel van haar gewend. Maar nu over 

naar de muziek. Diana heeft sinds haar prille jeugd een passie voor 78 toeren singles. Te 

beginnen bij ragtime en vroege blues en van Cole Porter en Johnny Mercer songs doorlopend tot in de 

jaren vijftig met o.a. de onverslijtbare Doc Pomus klassieker Lonely Avenue. Voeg hierbij de omgevallen 

platenkast van Declan en huisvriend en producer T Bone Burnett en voor je het weet heb je een prachtig 

en tijdloos album bij elkaar. Geheel akoestisch gespeeld op een Steinway uit 1890 en analoog opgenomen 

met o.a. Marc Ribot op gitaar, is Glad Rag Doll een zeer aantrekkelijke en avontuurlijke plaat geworden 

die hier en daar swingt, maar ook intiem en ‘down to earth’ klinkt, zoals in Let It Rain en Buddy en Julie 

Miller’s Wide River Cross. (RV)

cARLO DE WiJS
New Hammond Sound

(Swing Support/Tone)

Met New Hammond Sound wil toetsenist Carlo de Wijs laten horen dat hij op een 

nieuw punt van zijn carrière en ontwikkeling is beland. Wat dit inhoudt, wordt al snel 

duidelijk: hij heeft geprobeerd het heerlijk vette orgelgeluid van de Hammond B3 te 

verenigen met de Voices Of Soul, inderdaad stemmen uit de soulhoek. Dit levert muziek op die weinig te 

maken heeft met het hammondgeweld van Jimmy Smith, Rhoda Scott of Barbara Dennerlein. Nee, New 

Hammond Sound doet denken aan wat Candy Dulfer jaren geleden deed met de sax door het geluid van 

dat instrument te verenigen met rap en soul, daarmee meegaand met de acidjazzbeweging. Ik ben er 

zelf nog niet uit of ik het resultaat helemaal geslaagd vind, want het hammondgeluid wordt iets te vaak 

overheerst door de zang, in een muziekgenre waar het orgel maar weinig ruimte krijgt om echt lekker 

door te swingen. Eerst maar even luisteren, zou ik zeggen. (AdW)
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cHiLLY GONzALES
Solo Piano ii

(Bang/PIAS)

Het muzikale genie Chilly Gonzales is weer aan 

zet. Grote namen als Daft Punk, Feist, Drake en 

zelfs wijlen Steve Jobs riepen ooit al zijn hulp in 

wanneer ze een stukje piano nodig hadden. Op 

dit album, de opvolger van het iconische Solo 

Piano, blijkt maar weer dat je ze geen ongelijk 

kunt geven. Gonzales heeft een uitgesproken 

talent voor pianospelen en daarnaast ook voor 

het schrijven van prachtige, catchy melodieën. 

Voor dit album verhuisde hij zijn piano naar 

Parijs, waar hij zich tien dagen lang opsloot. Op 

Solo Piano II hoor je dan ook niets anders dan de 

Canadees en zijn piano. Veertien instrumentale, 

pure nummers, die op zichzelf staan, maar 

samen ook een geheel vormen; een medley 

bijna. Gonzales gaat van lichtvoetig naar wat 

meer dramatisch, zonder dat het ergens zwaar 

wordt. Maar stuk voor stuk zijn het nummers 

die maar moeilijk uit het hoofd weg te krijgen 

zijn. Het is zo’n album waar je het eigenlijk 

niet over moet hebben, maar waar je gewoon 

onbevangen naar moet luisteren. (JVo)

LUISTER
TRIpDance

cLARk
Fantasm Planes

Clark is een van de beste paarden uit de stal van Warp 

Records. Na drie platen op dat elektronicalabel brak hij 

eerder dit jaar pas echt door met het prachtige album 

Iradelphic. Nu komt daar deze ep achteraan met onder 

meer drie herbewerkte nummers van die plaat. Clark 

noemt ze zelf geschikt voor de dansvloer, maar daar 

vinden wij ze net iets te trippy voor. Aangenaam trippy 

welteverstaan. (BP)

kiD kOALA
12 Bit Blues

Kid Koala is de meeste knuffelbare turntablist die 

al jaren op het vermaarde Ninja Tunes-label zijn 

draaikunsten vertoont. Helaas kunnen we die sublieme 

vaardigheden niet zien, en moeten we maar proberen 

ons voor te stellen wat hij die arme platen en 

draaitafels aandoet. De trucjes gaan soms ten koste van 

het ‘liedje’, maar met de nodige lollige samples komt 

hij daar zeker mee weg. (BP)

mETRONOmY
LateNightTales

Metronomy, bekend van hun album The English Riviera, 

zijn gevraagd om hun all-time klassiekers voor de late 

avond te selecteren. Het resultaat is een verrassende 

mix tussen Outcast, Two Lone Swordsmen en Dr. 

Octagon aan de ene kant en Cat Power, Alan Parson’s 

Project en Chick Corea aan de andere kant. Ook de 

inmiddels bekende cover is aanwezig, dit keer niets 

minder dan Hypnose van Jean Michel Jarre. Het geheel 

doet zwoel en sexy aan, zoals je op een lome avond 

aan de Riviera zou verwachten. (JvH)

http://www.platomania.eu/album/2170787/sesjun-radio-shows/gillespie-dizzy
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NATHAN FAkE 
Steam Days

(News)

De Britse krullenbol Nathan Fake stond jaren bekend als protegé van 

collega en Border Community-labelbaas James Holden. Vandaag de 

dag zijn de rollen nog net niet omgedraaid, maar feit is dat Holden 

steevast zijn eigen producties eerst aan Nathan Fake voorlegt voor feedback. De jonge 

muzikant timmert dan ook goed aan de weg met dromerige en complexe maar zeer dansbare 

elektronische tracks. Steam Days is na het mini-album Hard Islands uit 2009 eigenlijk de echte 

opvolger van het debuut Drowning In A Sea Of Love uit 2006. Hits van het formaat Outhouse 

of The Sky Was Pink zijn niet meer te horen op deze plaat. Wat overblijft zijn minimal-achtige 

nummers met prachtige melodieën die onderbouwd worden met de kenmerkende gruizige 

hi-hats en stuwende ritmes. Vooral Neketona en de single Iceni Strings met de simpele maar 

mooie synths, zijn fraai staaltjes van Border Community-waardige elektronica. (BP) 

THE ORB & LEE ScRATcH PERRY
Observer in The Star House

(Cooking Vinyl/V2)

The Orb die de samenwerking aangaat met reggae legende Lee 

Scratch Perry. Geen vlugge flirt, maar een oermix van bijvoorbeeld 

ambient, dub en reggae. Groovend, bezwerend en met Perry’s zang bij 

vlagen zoet. Maar even zo goed recht op de man af. Het mooie is dat van beide kanten de 

eigen stijl in de muziek verwerkt is. Zo kent Ball Of Fire meteen al het bekende ‘getokkel’ 

van The Orb, dat je meteen mee terugneemt naar het geweldige live-album uit de jaren ‘90 en 

brabbelt Perry geheel op zijn eigen manier over de muziek. Luister Police & Thieves er maar eens op na. 

Maar tegelijkertijd is dit ook een erg eigentijds album, laat dat duidelijk zijn. Een perfect album voor een 

zwoele nazomer. Eentje waar de gedachten flink bij kunnen afdwalen. Decennia ervaring en dat spat er 

aan alle kanten vanaf. Hoppend langs een veelheid aan stijlen, en dat horen we graag! (NA)

JJ DOOm
key To The kuffs

(Lex/V2)

Daniel Dumile heeft er al een heel muzikaal leven opzitten, onder meer als MF 

Doom. Voor dit album is de rapper teruggekeerd naar Londen, waar hij de handen 

ineengeslagen heeft met Jneiro Jarel. Key To The Kuffs is geen standaard hiphopwerk, 

maar een veelzijdige elektronische plaat, met de donkere, rauwe en dynamische raps van Dumile. 

Instrumentaal gezien is het wel even wennen, ten opzichte van eerdere producers als Madlib en Danger 

Mouse. Vooral de beats van Jarel zijn behoorlijk anders en de producer gooit er ook meer electro invloeden 

in, dan we gewend zijn van eerdere Doom tracks. De rapper heeft zichzelf daarmee voor een uitdaging 

gezet en die met succes afgemaakt. Gastvocalen zijn er van Damon Albarn, op Bite The Thong, en Beth 

Gibbons van Portishead, op GMO. Dikke underground hiphop dus. (JVo)      
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HiPHOP & SOUL

THE GASLAmP kiLLER
Breakthrough

(Ninja Tune/PIAS)

Gaslamp Killer is de residentiele dj en co-

oprichter van de mythische Low End Theory 

club in Los Angeles. Hij verwierf bekendheid 

met zijn vlekkeloze kunsten op de draaitafels 

en zijn energieke optredens. Dat kunnen we 

ook horen op Breakthrough, zijn eerste echte 

album en meteen een sterk muzikaal statement. 

Gaslamp Killer mengt Californische psychedelica 

met invloeden uit de hele wereld, het album 

is dan ook een muzikaal anachronisme, een 

ongebonden compilatie van een rusteloze ziel. 

Dankzij zijn vele optredens over de wereld is 

Breakthrough dan ook meer dan een collectie 

beats geworden; het is een verslag van bijna tien 

jaar toeren over de aardbol. Gaslamp Killer heeft 

de productie strak in eigen hand, speelt een 

echt drumstel en krijgt hulp van een hele trits 

bekende vrienden. Gastrollen van o.a. Gonjasufi, 

Adrian Younge, Dimlite, Daedelus, Samiyam, 

Computer Jay en meer maken van het album een 

muzikale reis vol creativiteit. (Red)

LUISTER
TRIp
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Hiphop & 
Soul
BL3NDER
Gekkenhuis

Leipe Shit Ouwe!, dat verfrissende debuut van 

nederhopper Def P. met een jazztrio, zoals de rapfan 

destijds zei daar waar de jazzliefhebber sprak over het 

Bas van Lier-trio met die rapper, zou qua titel wederom 

kunnen volstaan als beschrijving van Gekkenhuis. Echter 

zowel rapfan als jazzliefhebber zal ditmaal het zwijgen 

ertoe doen wegens mond vol tanden. Dat debuut leek 

nauwelijks te overtreffen; wij dachten aan een eenmalig 

samenwerking wegens té goed geslaagd, maar kregen 

bange vermoedens ergens vorig jaar met de release van 

de losse track Supersalade, op Gekkenhuis aanwezig. Alle 

verwachtingen worden op doldwaze duizelingwekkende 

wijze op de proef gesteld. Het is maar goed dat rapper 

Guru, die wellicht de credits verdient als uitvinder van 

het genre met zijn Jazzmatazz, dit niet meer mee hoeft 

te maken. (AJ)
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Reggae
EASY STAR ALL-STARS
Thrillah

(Bertus)

Na het enorme succes van de reggaecoveralbum’s Dub Side of the Moon, 

Radiodread and Lonely Hearts Dub Band is het nu is het weer tijd voor een 

en wel het best verkochte album aller tijden, Michael Jackson’s Thriller. 

Het volledige album is met klinkende namen als Michael Rose, Luciano, Mojo Morgan (Morgan 

Heritage), Steel Pulse en Spragga Benz opnieuw gedaan. Nummers als Billy Jean en Thrillah zijn 

niet alleen een stuk langzamer door het reggaeritme, maar ook een stuk minder dansbaar. Toch 

is het misschien juist wel daardoor meer een lekker mellow en laidback luisteralbum geworden. 

(JvH)
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fREEDOM SOUNDS
(Trojan/Universal)

Jamaica is vijftig jaar onafhankelijk en dat wordt natuurlijk uitgebreid 

gevierd. Muzikaal staat het eiland sinds die onafhankelijkheid meer dan 

ooit op de kaart, want de invloed die achtereenvolgens ska, rocksteady en 

reggae op de popmuziek heeft is onmetelijk. Het beste voorbeeld hiervan 

vind je op de 5cd box Freedom Sounds. Het roemruchte Trojan brengt die 

muzikale geschiedenis in beeld aan de hand van vijf thema’s. In eerste 

instantie is het jammer dat er geen chronologie in zit, maar zodra je de 

schijfjes draait, snap je dat dit overbodig is. Er is gekozen voor een soepele tracklisting die zowel 

bekend als zeer obscuur samenbrengt en zo alle reggaehoogtepunten laat horen. Het merendeel 

van het materiaal is zelfs nog nooit buiten Jamaica uitgebracht en dat maakt deze box ook voor de 

doorgewinterde reggaeverzamelaar verplichte kost. Disc 1 is Freedom Sounds en laat de strijdbaarheid 

horen, disc 2 bevat Jamaicaanse hits, disc 3 laat de pioniers in het genre horen, disc 4 de vernieuwers 

en de vijfde disc is gevuld met vergeten meesterwerkjes. Een fraai boekwerk, twee ansichtkaarten en 

een Trojan-sticker complementeren de box. (BD)

THE TOURE-RAicHEL cOLLEcTiVE 
The Tel Aviv Session

(Cumbancha/Munich)

De nieuwe vaandeldrager van de Malinese 

blues, Vieux Farka Toure, botste op het vliegveld 

tegen Idan Raichel aan, de Israëlische multi-

instrumentalist. Hun bewondering voor elkaar 

resulteerde in een studiosessie, waarbij 

de nummers veelal ter plekke bij elkaar 

geïmproviseerd werden. Met behulp van bassist 

Yossi Fine (onder andere ex-Lou Reed) en 

kalebas percussionist Souleyman Kane wordt 

een wonderbaarlijke mix gemaakt waarin de 

Afrikaanse ritmes voorzien worden van een sterk 

Midden-Oostelijk accent. Dat wordt nog eens 

onderstreept door de gastrol van de Ethiopische 

zangeres Cabra Casay, die meedoet in Ane 

Nahatkay. Raichel speelt louter piano, en Toure 

heeft alleen de akoestische gitaar bij zich, en de 

daaruit volgende akoestische sound versterkt de 

ongedwongen sfeer die over het gehele album 

hangt. Dat er veel heisa wordt gemaakt over het 

feit dat twee Joodse Israëli’s en twee moslims uit 

Afrika gezamenlijk muziek maken is misschien 

begrijpelijk, minstens zo belangrijk is het feit dat 

het resultaat werkelijk prachtig is. (JVr)

LUISTER
TRIpWorld

cOSmic cARNAVAL
change The World Or Go Home

Change The World Or Go Home is de titel van de 

uitstekende debuutplaat van Cosmic Carnaval. Na de 

release van single Is It Wrong keek ik hier al enige tijd 

reikhalzend naar uit. Een mooi album met een hang 

naar de sixties maar toch eigentijds. Leuke liedjes 

met mooie zanglijnen,  goede gitaarriffs, gepaste 

begeleidingen... Was Cosmic Carnaval Engels dan ging 

Engeland geheel plat. Hopelijk doet het Nederlandse 

publiek dat ook. (SMvE)

VARiOUS
Arabic Beat (Putumayo)

Putumayo verrast ditmaal met artiesten die hun roots 

in de Arabische wereld hebben. Het zijn echter alleen 

artiesten uit Algerije, Marokko en een vleugje Syrië 

die op dit album te horen zijn. Verwacht geen obscure 

rai, maar eerder Arabic fusion. Zo is zelfs flamenco 

terug te horen evenals electro met funk. Laten we het 

maar invloeden noemen van landen waar veel van 

de artiesten woonachtig zijn. Al met al een heerlijk 

zeer toegankelijk album met etnische muziek, al is de 

albumtitel is misschien iets te pretentieus. (RL)
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ANTiBALAS
Antibalas

(Daptone/Tone)

Vijfde album van Antibalas. Deze vanuit New York opererende 

afrobeatband startte in 1998. Een van de oprichters is Gabriel Roth, 

in wiens studio Amy Winehouse opnam. Roth is purist en houdt van 

zestiger jaren soul en funk. In de muziek van Antibalas, wat kogelvrij in het Spaans betekent, 

hoor je invloeden van James Brown en Fela Kuti. De dertienkoppige band mengt soul met 

jazz, funk, dub en afro. Internationaal gezelschap, waarin ex-leden van Fela Kuti meedoen 

en heerlijke swingende muziek, inmiddels bij Daptone, mede door Roth opgericht. In 2008 

prominent aanwezig in musical Fela! over Kuti. Een eigen genre en apart en leuk. (EMu)

STAFF BENDA BiLiLi
Bouger Le monde

(Crammed/Coast To Coast)

Na hun debuut Tres Tres Fort uit 2009 mocht Staff Benda Bilili rekenen 

op een warme belangstelling uit de gehele wereld, niet in de laatste 

plaats omdat een flink deel van de band zich wegens de gevolgen 

van polio moest voortbewegen in, overigens spectaculaire, rolstoelen. De rest van de band 

bestaat uit straatkinderen, die veelal van zelfgemaakte instrumenten gebruikmaken. Bouger 

Le Monde bewijst dat de Congolezen veel meer zijn dan een novelty act, maar juist muzikaal 

bijzonder veel te bieden hebben. Hun mix van soukous (de Afrikaanse rumba) en de in de 

Congolese traditie gevormde dansmuziek Madiaba kent een wilde energie, die van een 

ruig randje wordt voorzien door Roger Landu, die een geluid uit zijn van een blik en metalen snaar 

gemaakte gitaar weet te halen waar menig stratocaster-bespeler jaloers op zal zijn. Hoogtepunt Kuluna is 

het sleutelnummer van een overtuigend tweede album. (JVr)
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LUISTER
TRIpS

ARcHiVE 
With Us Untill You’re Dead

AVETT BROTHERS
The carpenter

BAND OF HORSES 
mirage Rock

DAViD BYRNE & ST. 
ViNcENT 

Love This Giant

DiViNE FiTS 
A Thing called Divine

TOY 
Toy

TWO DOOR ciNEmA 
cLUB 
Beacon

cHiLLY GONzALES 
Solo Piano ii

THE GASLAmP kiLLER 
Breakthrough

THE TOURE-RAicHEL 
cOLLEcTiVE 
The Tel Aviv Session

Heavy
FOzzY
Sin and Bones

Het debuutalbum van Grave, Into The Grave uit 1991, 

behoort tot de standaardwerken van de Zweedse 

deathmetalrevolutie, nu al weer meer dan twintig 

jaar geleden. Op de nieuwe plaat Endless Procession 

Of Souls gloeit de ziel van Grave als vanouds. Onder 

leiding van het enige overgebleven oerlid Ola Lindgren 

speelt de band met volle overgave haar herkenbare, 

smeuïge deathmetal met logge riffs gegoten in 

ijzersterke, krachtige songs. Grave doet er nog (steeds) 

toe! (MV)

ViSiON DiViNE 
Destination Set To Nowhere

De zevende symfonie van Vision Divine is meteen 

de beste. Bombastische, melodische en krachtige 

powermetalcomposities vullen dit album waarbij de 

zangcapaciteiten van Fabio Lione (Rhapsody Of Fire) 

meer dan eens de show stelen. Snelle drumpartijen en 

vette gitaren als basis dienen prima voor de songs die 

zijn overgoten met een dikke laag synthesizersaus. Ook 

tijdens de rustige passages blijft het allemaal spannend 

en gaat het soms naar progressieve rock met hier en 

daar een visioen van Marillion en Yes, maar wel met 

een veel stevigere sound. Een album dat groeit bij 

elke luisterbeurt en een absolute aanrader is voor elke 

melodieuze powermetalfreak. (MW)

http://www.platomania.eu/album/2172602/antibalas/antibalas
http://www.platomania.eu/album/2172602/antibalas/antibalas
http://www.platomania.eu/album/2169197/bouger-le-monde/staff-benda-bilili
http://www.platomania.eu/album/2169197/bouger-le-monde/staff-benda-bilili
http://www.platomania.eu/album/2170565/sin-and-bones-ltd-digi-/fozzy
http://www.platomania.eu/album/2170565/sin-and-bones-ltd-digi-/fozzy
http://www.platomania.eu/album/2166837/destination-set-spec-/vision-divine
http://www.platomania.eu/album/2166837/destination-set-spec-/vision-divine
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GRAVE
Endless Procession Of Souls

Fozzy is een Amerikaanse metalband die in het thuisland 

een megastatus heeft. Zanger Chris Jericho is een held 

die al diverse malen de Metal Hammer Golden Gods 

kATATONiA

Dead End kings

(Snapper/Suburban)

De nieuwste plaat van Katatonia krijgt overal juichende kritieken en dat is 

helemaal terecht. Het Zweedse gotische doomgezelschap heeft namelijk met 

Dead End Kings een voorlopige kroon op haar transitie gezet. Een transitie 

die ook bands als Anathema en Paradise Lost hebben gemaakt in de laatste tien, vijftien jaar, van 

metalgezelschappen naar doom met een flinke scheut prog. Opener The Parting doet inderdaad veel 

denken aan een stevige Anathema maar naarmate de plaat vordert komt een iets zachtere Paradiso 

Lost nadrukkelijk naar voren. De titel slaat overigens niet op een (voortijdig) einde van de band 

maar op de zielenroerselen van de sombermannen die als vanouds het leven en de wereld tamelijk 

zwartgallig bekijken. Dat dit prachtig sfeervolle muziek oplevert is dan alleen nog maar meegenomen. 

Hiermee vormt Dead End Kings een logisch trio met eerdere platen The Great Cold Distance en Night Is 

The New Day waarbij deze laatste release de beste is .(AdW)

THRESHOLD
march Of Progress

(Nuclear Blast/PIAS)

Het zijn bewogen jaren geweest voor de Britse progmetalformatie Threshold. Kort 

na het uitkomen van hun vorige plaat in 2007 keerde voormalig topvocalist Damian 

Wilson terug om een flinke wereldtour te doen, en verleden jaar kwam plots 

Andrew McDermott die de zang op dat vorige album nog voor zijn rekening nam te overlijden. Anno 2012 

is de band toe aan een frisse start waarbij Damian Wilson niet alleen mag touren, maar ook de nieuwe 

plaat March Of Progress heeft mogen inzingen. Hij lijkt hiermee weer echt zijn oude plekje te hebben 

ingenomen, want met alle respect voor de andere zangers die de band gekend heeft; Threshold zonder 

Damian Wilson is het toch net niet helemaal. March Of Progress ligt in het verlengde van voorganger Dead 

Reckoning uit 2007. Het is lekker hard met veel oog voor mooie melodieën en progressieve rock. Het vijftal 

balanceert heerlijk op die gouden rand tussen het harde en melodische in, met flink wat referenties naar 

de klassieke progressieve rockbands uit de jaren zeventig. Nergens krijgt een stijl de overhand, de groep 

pakt het beste uit diverse muzikale invloeden en maakt daar een mooi geheel van. (metalfan.nl)

TARJA TURUNEN
Act i

(Edel/V2)

Net als Nightwish is Tarja Turunen niet slechter geworden van hun 

geruchtmakende split. Tarja eet al jarenlang succesvol van twee walletjes 

door afwisselend klassieke en rockalbums uit te brengen. Het enige dat nog 

ontbrak was een live-registratie van haar stevige kant. Act 1, zowel verkrijgbaar op dubbel cd, dvd 

als BluRay, maakt deze omissie glorieus ongedaan. De opnamen zijn achteraf niet kapot gepolijst. 

Tarja werkt hoorbaar hard om alle noten te halen, zonder dat ze te betrappen is op een onzuivere 

klank. Daarnaast is het rumoerige Argentijnse publiek duidelijk aanwezig, wat het geheel erg sfeervol 

maakt. Naast solowerk is er ook plaats voor enkele Nightiwsh-klassiekers, een paar covers en twee 

nieuwe songs, waarvan Into The Sun inmiddels het levenslicht heeft gezien als single. (MKi)

TURBONEGRO
Sexual Harassment

(Orchard/Tone)

Na een afwezigheid van vijf jaar keren de Noorse mannen van Turbonegro 

terug met hun 9e album. Het is ook voor het eerst zonder hun langdurige vaste  

frontman Hank Von Helvete.

Deze gaf het stokje in 2011 over aan Tony Sylvester aka The Duke Of Nothing. Hij vervangt Hank op 

waardige wijze: de chemie tussen gitarist Euroboy is voelbaar. Tevens is er een nieuwe gangmaker 

achter de drumkit, Tommy Manboy. We krijgen op dit album weer het ouderwetse combinatie van 

rock zoals T-Rex dat kon brengen, een vleugje Kiss en een feestje van Punk. In 1998 drukte deze 

mannen pas echt hun stempel met het album Apocalypse Dudes, doorspekt met vette gitaarsolo´s en 

obscene teksten. Het nieuwe album opent meteen lekker met I Got A Knife, een ouderwets klinkende 

Punkrock song. Een van de beste nummers op dit album is Shake Your Shit Machine en maakt direct  

overduidelijk dat zij worden beïnvloed door T-Rex. Een waardig nieuw album die de punk laathoren 

zoals het bedoeld is! (MKok)
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COLOfON

Awards heeft gehost. Met hun vierde volledige cd Sin And 

Bones probeert Fozzy nu ook Europa aan de voeten te 

krijgen. Met de helder geproduceerde, dampende heavy 

rock waarin sterke melodieën en ijzersterke refreinen 

domineren, zou dat zomaar kunnen lukken. (MV)
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BEARDFiSH
Void

(Century Media)

Het Zweedse Beardfish zet de reeds op Destined Solitaire en vorige 

lp Mammoth ingezette trend naar hardere muziek door. Daar zijn de 

oude fans, zoals ik, niet onverdeeld gelukkig mee want Beardfish 

drijft steeds verder weg van de stijl die de band zo geliefd maakte: aparte, subtiele naar 

Gentle Giant en Yes refererende composities met een leuke vorm van gekte en de zalvende 

stem en hammondspel van voorman Rikard Sjöblom overal doorheen. Maar op een of 

andere reden heeft dezelfde Sjöblom besloten om meer te gaan schreeuwen en maakt 

Beardfish de omgekeerde weg van Opeth door, in plaats van hard naar progressief gaat het 

nu dus richting progmetal. Gelukkig staat op The Void wel weer een epic, getiteld Note, die 

uit vier delen bestaat en er lekker doorheen rift. Geen slecht album, dit The Void, want die 

kan Beardfish niet maken, maar helaas ook geen topper in het genre. (AdW)

kAiPA
Vittjar

(Century Media)

Vittjar is inmiddels alweer het zesde album na de heroprichting (en 

de twaalfde in totaal) van de groep die ooit in de jaren zeventig werd 

opgezet door toetsenist Hans Lundin en de later met The Flower Kings 

beroemd geworden gitarist/zanger Roine Stoltz. Die laatste zit er al een tijdje niet meer bij 

maar dat maakt nog immer voor het geluid niet zoveel uit. Kaipa klinkt namelijk nog steeds 

erg als die Flower Kings, vooral door de zang van Patrik Lundström die erg op Stoltz lijkt, de opbouw 

van de composities, en de bijdrage van Flower King’s bassist Jonas Reingold, maar het is toch allemaal wel 

iets spannender. Wellicht komt dat omdat een epic bij Kaipa niet veel langer dan twintig minuten duurt en 

dat houdt alles overzichtelijk en de spanningsboog erin. Ook op deze plaat heeft zangeres Aleena Gibson 

een vooraanstaande rol, en zij heeft een stem waar je tegen moet kunnen, maar anders kun je je tegoed 

doen aan het prima gitaarwerk van Per Nilsson dat op Vittjar de boventoon voert. Wederom een prima 

plaatje van deze Zweedse gasten. (AdW)

NEAL mORSE
momentum 

(Century Media)

Hè, een nieuwe Neal Morse, zo snel alweer, zou die wel echt zijn? Hmm, laten we 

even de Neal Morse check doen, dan weten we het zeker. Is het een dubbelaar? 

Nou, nee, maar de cd is wel een ruim uur lang. Okay, voorzichtig checkje. Zijn er 

weer beroemde gasten? ’s Kijken: uiteraard drummer Mike Portnoy en drummer Randy George, en ook 

gitarist Paul Gilbert, check dus. Staat er een epic op? De song World Without End duurt bijna 34 minuten, 

check. Lekker bombastische muziek met veel afwisseling tussen hard en zacht, en referenties aan het oude 

Spock’s Beard werk? Zekers wel, check. Christelijke teksten die niet te hoogdravend zijn? Natuurlijk, check. 

Acapella zang? Al in het tweede nummer, Thoughts Part 5, check. Kost het een paar keer draaien voordat 

het magistrale van Momentum doordringt? Ik had niet anders verwacht, check. Is Neal Morse dus wederom 

onze proggod? Check, check, check! (AdW)
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PiNEAPPLE THiEF
All The Wars

(K-Scope/Bertus)

Jaren en jaren sappelen in de marge van de progscene bracht The 

Pineapple Thief (PT) eindelijk succes met de albums Tightly Unwound 

uit 2008 en Someone Here Is Missing uit 2010. Helaas ging dat succes 

gepaard met minder interessante muziek want die lange, vaak gecompliceerde songs die 

dreven op de karakteristieke zangstem van bandleider Bruce Soord van de beginplaten was 

grotendeels verdwenen. Daarmee werd de band blijkbaar commercieel aantrekkelijker maar 

voor de hardcoreprogfan was de lol er een beetje af. Nou, in de tijd dat die andere PT, Porcupine 

Tree, grotendeels afwezig is van het toneel doet deze PT hele goede zaken met All The Wars 

want dit is een knaller van een plaat. Een stuk harder dan de vorige twee, met die schitterende 

zeurstem ver naar voren, soms fluisterend soms schreeuwend om over de beukende gitaren te 

komen, met geen enkel zwak nummer. Laten we er niet omheen draaien, deze komt in mijn top 

10 van 2012. (AdW)
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ANTON cORBiJN- iNSiDE OUT
Regie: klaartje Quirijns

Anton Corbijn Inside Out is een uiterst intiem en 

onthullend portret van een invloedrijk kunstenaar en het 

resultaat van bijna vier jaar filmen door regisseur Klaartje 

Quirijns. Haar persoonlijke band met Anton geeft haar 

een ongekende toegang tot zowel de man als zijn werk.

cORNELiS  
Regie: Amir chamdin

Cornelis is een biografische muziekfilm over het leven 

van de van oorsprong Nederlandse Cornelis Vreeswijk 

die uitgroeide tot een van de grootste artiesten ooit 

in Zweden. Een uniek leven dat net zo vaak opnieuw 

begon als dat het instortte. Tijden van euforie en 

somberheid wisselden elkaar af. Een rusteloze man die 

constant op zoek is naar manieren om zichzelf te uiten. 

De anti-burgerlijke protestzanger die verandert in een 

rokkenjager. Een bruut die op de radio niet gedraaid 

werd en toch uitgroeide tot een nationaal boegbeeld. 

Cornelis is een persoonlijk portret van de rebel in een 

trui, die bij ons legendarisch werd met de hits Veronica 

en De nozem en de non. (A-Film)

LA FOLiE ALmAYER
Regie: chantal Akerman

Kaspar Almayer is een Nederlandse koopman in de 

jaren 50 in Maleisië. Ondanks de revolutie tegen de 

Engelse bezetters leeft hij teruggetrokken met zijn 

handel. Hij hoopt dat zijn geliefde dochter Nina ooit 

met een rijke man zal trouwen. In al zijn hebzucht, trots 

en vooroordelen stort hij hen beiden in het ongeluk. 

Gebaseerd op het boek van Joseph Conrad.

cOmPANY mEN
Regie: John Wells

The Company Men met in de hoofdrollen Ben Affleck 

(The Town), Tommy Lee Jones (No Country for Old Man) 

en Chris Cooper (The Bourne Identity) is een scherp en 

actueel drama met veel humor en inlevingsvermogen. 

Bobby Walker (Affleck) heeft het prima voor elkaar. Goeie 

baan, nog beter salaris, mooie vrouw en lieve kinderen. 

Plus een Porsche in de garage. De economische crisis 

voltrekt zich in een andere wereld, niet in de zijne. Dan 

reorganiseert zijn werkgever en veranderen hij en zijn 

collega’s Phil (Cooper) en Gene (Tommy Lee Jones) van de 

één op de andere dag in kansarme werklozen. (DFW)
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INSIDE MEN
Hoe betrouwbaar 
is een beveiligings
beambte als er 
170 miljoen voor 
het grijpen ligt? 
Een spannende 
thriller!

CALL THE 
MIDWIFE
De ongekend 
goed bekeken 
dramaserie over 
verloskundigen in 
het Londen van 
de jaren ’50.

DEATH IN 
PARADISE
Een über
Britse politie
inspecteur wordt 
gestationeerd 
op een tropisch 
eiland. Voor hem 
de hel op aarde!

DE BESTE  
BBC-SERIES 
VAN DIT MOMENT!

Adv-Mania-DeBesteBBCseries.indd   1 20-08-12   16:55

cABiN iN THE WOODS
Regie: Drew Goddard

(DFW)

Een groep van vijf studenten 

plant een weekend in een 

afgelegen hut in het bos met 

op het programma seks en 

alcohol. Dat die planning anders gaat is bijna 

voor de hand liggend. Het oplezen van een 

spreuk uit een dagboek heeft tot gevolg dat 

alles volledig anders loopt. Cabin In The Woods 

is een soort thriller in een horrorfilm met een 

boel samenzwering. Een soort Evil Dead meets 

Scream. Maar dan wel op een erg goede 

manier en zonder de flauwe humor. (JvH)

kAUWBOY 
Regie: Boudewijn koole

(VFE)

De 10-jarige Jojo (Rick 

Lens) neemt op een dag 

een jonge kauw mee naar 

huis. Hij houdt ’m voor zijn 

vader Ronald (Loek Peters) verborgen want 

die wil geen dieren in huis. Jojo is bang voor 

zijn agressieve buien en komt klem te zitten 

tussen de zorg voor de kauw en de loyaliteit 

jegens zijn vader. Totdat de bom barst. Door de 

bijzondere vriendschap die Jojo met de kauw 

heeft, is hij in staat de problemen met zijn 

vader op te lossen. (VFE)

KIjKTIp KIjKTIp
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cAFE DE FLORE
Regie: Jean-marc Vallée

Café de Flore is een liefdesverhaal over soulmates die 

gescheiden zijn door locatie en tijd, maar elkaar op 

mysterieuze wijze toch weer vinden. In de jaren zestig 

woont Jacqueline (Vanessa Paradis) samen met haar 

gehandicapte zoon in Parijs. In het huidige Montréal 

woont de gescheiden en succesvolle DJ Antoine 

(Kevin Parent). Wat de twee verhalen bindt is liefde - 

euforische, obsessieve, tragische, tijdloze - liefde.

HARVEST TimE
Regie: marina Razbezjkina

Het leven van een plattelandsgezin na de Tweede 

Wereldoorlog. Omdat haar man zonder benen is 

teruggekeerd van het front, moet Antonina in haar 

eentje de kost verdienen op de collectieve boerderij. 

Ze werkt zo bezeten aan het binnenhalen van de 

oogst dat ze door de Staat wordt uitgeroepen tot beste 

maaidorsmachinebestuurster van het jaar. Feestelijk 

krijgt ze het felbegeerde roodfluwelen vaandel 

uitgereikt, symbool van het communisme. Maar al 

snel knabbelen muizen en motten aan de stof en de 

vlag wordt elk jaar kleiner en kleiner... Winnaar van 

verschillende internationale filmprijzen, waaronder de 

Fipresci-prijs tijdens het filmfestival van Moskou en 

de Golden Plaque tijdens het filmfestival van Chicago  

(Filmfreak)

HOW mUcH DOES YOUR BUiLDiNG WEiGH 
mR. FOSTER ?
Regie: carlos carcas / Norberto

How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster? 

is een schitterend portret van de beroemde Britse 

architect Norman Foster. De documentaire toont Fosters 

ambitie met zijn ontwerpen de kwaliteit van het leven 

te verhogen. We zien het begin van zijn carrière en 

de wijze waarop zijn dromen en invloeden inspiratie 

waren voor enkele van ‘s werelds grootste en meest 

indrukwekkende gebouwen: de koepel van de Rijksdag, 

de gigantische luchthaven van Beijing, het Hearst 

gebouw in New York, de befaamde ‘Augurk’ van Londen, 

Masdar City in Abu Dhabi, en ’s werelds hoogste brug in 

Millau zijn slechts enkele van zijn ontwerpen. De kijker 

maakt in de documentaire kennis met de bijzondere 

eigenschappen van Fosters magistrale bouwwerken en 

ziet hoe deze tot stand zijn gekomen. (Filmfreak)

als zijn reddende engel en hij droomt meteen van een 

prachtige zorgeloze toekomst met haar. Nicolas Provost 

geldt als een van de meest interessante en succesvolle 

beeldend kunstenaars die ons land rijk is. Zijn werk is 

een reflectie op de conventies van de filmgrammatica 

en de verwachtingspatronen van de kijker, waarbij 

begrippen als “identiteit” en “mysterie” centraal staan. 

De man verraadde met zijn eerdere spraakmakende 

werken een ongebreidelde passie voor film.  (Cineart)

LATE BLOOmERS
Regie: Julie Gavras

Al dertig jaar zijn Mary (Isabella Rossellini) en Adam 

(William Hurt) gelukkig getrouwd, als hun huwelijk 

plotseling in de problemen komt. Adam is een in 

Londen werkende architect. Wanneer hij een award 

voor zijn werk ontvangt beseft hij dat hij het einde van 

zijn carrière nadert. Ondertussen is zijn vrouw Mary 

zich er door lichamelijke ongemakken steeds meer van 

bewust dat ze een oudere vrouw begint te worden. 

Mary en Adam reageren volledig tegenovergesteld 

op deze uitdagingen en er ontstaan barsten in hun 

huwelijk. Hun drie volwassen kinderen doen er echter 

alles aan om een scheiding te voorkomen. (Lumiere)

HUNGER GAmES
Regie: Gary Ross

Hunger Games is losjes gebaseerd op de op de Griekse 

mythe van de Minotaurus, Theseus en Ariadne aldus 

de schrijfster van de verhalen. De Hunger Games is het 

eerste deel van de trilogie en gaat over een meisje, 

dat uitverkoren is om te strijden voor haar district in 

de hongerspelen. Een spel op leven en dood dat live 

uitgezonden word op tv. Maar eenmaal in de arena 

is het moeilijk om te kiezen tussen leven of dood, 

liefde of compassie. Mede door een cast bestaande uit 

Woody Harrelson, Jennifer Lawrence en Lenny Kravitz is 

het toch echt een familiefilm, maar dan wel een met 

behoorlijk veel spektakel. (JvH)

iNVADER
Regie: Nicolas Provost

Amadou, een sterke en charismatische Afrikaanse man, 

spoelt aan op een strand in Zuid-Europa. Het lot brengt 

hem naar Brussel, waar hij verstrikt raakt in de netten 

van mensenhandelaars die hem alle hoop ontnemen. 

Op een dag ontmoet hij echter Agnès, een ravissante 

en briljante zakenvrouw die zich aangetrokken voelt 

tot de charmante Amadou. Amadou beschouwt haar 

OSLO, AUGUST 31ST.
Regie: Joachim Trier

(Cinemien)

Joachim Trier laat zien dat 

hij geen one hit wonder is 

na zijn debuutfilm Reprise 

(2006). Ook zijn kille manier 

van filmen is niet veranderd en maakt het 

verhaal daardoor indringender. Het verhaal 

van Oslo, August 31st. is gebaseerd op het 

boek Le Feu Follet, waar ook de gelijknamige 

wereldberoemde film noir van Louis Malle 

over gaat. Anders, de hoofdrolspeler, is een 

drugsverslaafde man die door middel van een 

intense therapie probeert af te kicken. Eindelijk 

clean probeert hij een deel van zijn verleden 

terug te vinden en gaat op een emotionele 

zoektocht in zijn geboortestad Oslo. (JvH)

TERRAFERmA
Regie: Emanuela crialese

(Cinemien)

Coming of age film van een 

Italiaanse visserszoon Filippo, 

die op het schilderachtig eiland 

Linosa, vlak bij Sicilië woont 

en moet besluiten wat hij nu eigenlijk van zijn 

leven wil maken. Fillipo is een jonge twintiger 

die op de boot van zijn grootvader Ernesto helpt 

met het vissen op zee. Op zee vissen ze naast 

vissen ook steeds vaker Afrikaanse vluchtelingen 

uit zee. Volgens de wetten van de zee moet 

je drenkelingen aan boord halen en naar de 

wal brengen aldus Opa Ernsesto. Echter de wet 

is het die verbiedt om enig contact met de 

vluchtelingen te hebben. Voor Ernesto is het de 

wereld op zijn kop: een daad van menselijkheid 

is plotseling een strafbaar feit. (JvH)

KIjKTIp KIjKTIp

BOARDWALk EmPiRE 2
Seizoen 2 van het met een Golden Globe bekroonde 

Boardwalk Empire is opnieuw geschreven door Emmy-

winnaar Terence Winter (The Sopranos), terwijl Martin 

Scorsese weer als uitvoerend producent fungeerde. 

Het verhaal begint in Atlantic City in 1921. Aan de 

vooravond van de drooglegging heeft Enoch ‘Nucky’ 

Thompson (Steve Buscemi) de macht in handen in 

‘de grootste speeltuin ter wereld’. Na hun gesjoemel 

tijdens de burgemeestersverkiezing van Atlantic City 

lijken Nucky en de jonge WOI-veteraan Jimmy Darmody 

de stad compleet in hun zak te hebben. Ze verliezen 

echter de controle als Nucky wordt gearresteerd 

wegens verkiezingsfraude en vrienden en familieleden 

beginnen te twijfelen aan hun loyaliteit. Ondertussen 

wachten gangsters als Arnold Rothstein, Lucky Luciano, 

Meyer Lansky en Al Capone hun kans af om nog wat 

stoelpoten onder Nucky weg te zagen. (Warner)

FOOTNOTE
Regie: Joseph cedar

Uriel en zijn vader Eliezer zijn beiden hoogleraar in 

de Talmoed aan de Hebreeuwse Universiteit van 

Jeruzalem. Terwijl Uriel al meerdere malen erkenning 

voor zijn werk heeft gekregen, heeft Eliezer gedurende 

zijn loopbaan nog niet meer weten te bereiken dan 

een vermelding in een voetnoot. Maar wanneer Eliezer 

tot zijn verrassing te horen krijgt dat hij de prestigieuze 

nationale prijs van Israel zal ontvangen, zijn de rollen 

opeens omgedraaid. Uriel kan zijn jaloezie nauwelijks 

onderdrukken en komt in een gewetensstrijd terecht. 

Zal hij zijn vader een succes gunnen of het toch 

saboteren? (A-Film)

GARPASTUm
Regie: Aleksej German

1914, de Eerste Wereldoorlog is begonnen en de 

Russische Revolutie is in de maak. In Sint Petersburg, 

de hoofdstad van het uiteenvallende tsarenrijk, houden 

vier vrienden zich fanatiek met voetbal bezig. Twee van 

hen, de broers Andrej en Nikolaj, wonen bij hun oom. 

Hun moeder is overleden en hun vader is geestesziek. 

Andrej heeft een affaire met een rijke en oudere vrouw 

die salon houdt voor de plaatselijke avant-gardisten 

onder wie schrijvers als Anna Achmatova, Mandelsjtam 

en Blok. Weldra echter zullen hun levens kantelen door 

de politieke ontwikkelingen... (Filmfreak)
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JiRO DREAmS OF SUSHi 
Regie: David Gelb

Jiro Dreams Of Sushi is het 

verhaal van de 85-jarige Jiro 

Ono, door velen beschouwd 

als de beste sushi chef van de 

wereld. Hij is de eigenaar van 

het Sukiyabashi Jiro, dat slechts 10 zitplaatsen 

heeft en zich in een metro station in het 

hart van Tokyo bevindt. Ondanks het feit dat 

zijn sushi restaurant er bescheiden uitziet, 

is het het eerste restaurant in zijn soort dat 

onderscheiden is met 3 Michelin sterren. Sushi 

liefhebbers van over de hele wereld maken 

de reis om bij Jiro te eten, ze bellen maanden 

van tevoren om te reserveren en zijn bereid 

honderden euro’s neer te leggen om te eten 

op een van de slechts 10 stoelen van Jiro’s 

geliefde sushi bar. Jiro Dreams Of Sushi vertelt 

het verhaal van een perfectionist die compleet 

gepassioneerd is door Japan’s culinaire keizer: 

sushi. Tevens is het een verhaal over Japanse 

tradities, over familiebanden en de drang 

om te voldoen aan de verwachtingen van je 

ouders. Maar bovenal is deze film een grote 

ode aan, u raadt het al: sushi. (Cinemien)

KIjKTIp

miLDRED PiERcE 
Regie: Todd Haynes

Het verhaal speelt zich af in Glendale, Californië, in de 

jaren 30 van vorige eeuw en vertelt de geschiedenis 

van een huisvrouw uit de middenklasse, Mildred Pierce 

genaamd, die probeert om haar sociale positie en 

die van haar familie te handhaven tijdens de Grote 

Depressie. Ze raakt gefrustreerd door haar werkloze en 

overspelige echtgenoot en maakt zich zorgen om hun 

penibele financiële situatie. Mildred besluit dan ook van 

hem te scheiden en neemt het heft in eigen handen 

om zichzelf en haar kinderen te onderhouden. (Warner)

OF FREAkS AND mEN
Regie: Alexej Balabanov

Regisseur Balabanov brak in 1997 door met de film 

Brat, een absurdistisch gangsterdrama dat zich afspeelt 

in St. Petersburg. Met Of Freaks and Men portretteert 

hij de onderwereld van deze stad rond de vorige 

eeuwwisseling, waarbij hij ingenieus gebruik maakt 

van stijlmiddelen uit de fotografie en de stomme 

film. Centraal in de films staan twee rijke families. 

Dokter Stasov met zijn blinde vrouw Jekaterina en hun 

geadopteerde Siamese tweeling Kolja en Tolja, en het 

gezin van spoorwegingenieur Radlov met zijn dochter 

Liza en zijn minnares/bediende Groenja. (Filmfreak)

TAkE SHELTER
Regie: Jeff Nichols 

Curtis La Forche is een brave werknemer van een 

boorfirma, de perfecte vader van het dove dochtertje 

Hanna, de ideale echtgenoot van de nuchtere 

Samantha en de Christelijke steunpilaar van een hechte 

dorpsgemeenschap. Een perfect leven, totdat alles in 

een droom tegen Curtis lijkt te rebelleren. Zijn hond 

valt hem aan, Samantha gluurt met een moorddadige 

blik naar haar man en op de achtergrond dreigt een 

destructieve storm. Om zijn gezin te beschermen 

besluit hij de stormschuilkelder in zijn tuin te vergroten 

en te verstevigen. Curtis wordt alsmaar schichtiger en 

asocialer, terwijl hij obsessief doorwerkt aan de kelder. 

Hoe ver gaat Curtis en in hoeverre zijn de visioenen 

werkelijkheid? (A-Film)

SNEEUWWiTJE
Regie: Tarsem Singh

Snow White is een spectaculaire versie van het 

klassieke sprookje met Oscar-winnares Julia Roberts 

als de boze koningin die de troon steelt. Een levendig, 

komisch avontuur vol jaloezie, romantiek en verraad 

zal de harten van het publiek voor zich winnen. 

Regisseur Tarsem Singh (Immortals) herschrijft de 

sprookjesgeschiedenis als een slechte tovenares 

(Roberts) liegt en bedriegt om de troon van een 

weesmeisje (Lily Collins) te stelen en de aandacht van 

de prins te trekken. Als de schoonheid van het meisje, 

Sneeuwwitje, de prins weet te bekoren verbant de 

koningin haar naar het bos, waar een vraatzuchtig 

beest hongerig wacht… Een episch spektakel vol magie 

en humor in de verbluffende visuele stijl van Tarsem 

Singh is het gevolg. (A-Film)
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17-09 Snackbar

17-09 Shock Head Soul

17-09 Los Viajes del Viento

17-09 Du Jeues a Domino

17-09  Les Adieux a la Reine

20-09  Deep Blue Sea

20-09  All Good Things

25-09  Wallander BBC3

25-09  Anno 1790

25-09   Wallace & Gromit: World of Inventions

26-09  Intouchables

26-09  Possessions

26-09  Women Without Men

27-09  Atom Egoyan Box

02-10  La Delicatesse

02-10  Monsieur Lazhar

02-10  900 Dagen

05-10  the Divide

11-10   Noi Credevamo (We Believed)

16-10   Once Upon a Time in Anatolia

16-10  Liberte

16-10  Elena

16-10  5 Broken Cameras

16-10  Lola

17-10  Jackie

19-10  On the Road

19-10  Les Vacances de Ducobu

24-10  Brammetje Baas

26-10  Bomb Girls

30-10  Headhunters

30-10  Arne Dahl 2

02-11  Les Neiges du Kilimanjaro

07-11  Le Rouille D’os

07-11  Le Prenom

21-11  Adieu Berthe

27-11  Comme un Chef

29-11   The Story of Film: An Odyssey

12-12  Ill Manors

12-12  Moonrise Kingdom
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Efterklang - Piramida

Mark Eitzel - Don’t Be A Stranger

Green Day - Uno!

Gruppo Sportivo - 10 Mistakes + Bonus

Hey Sholay - ((O))

B.B. King - Mr. B.B. King (Box Set)

No Doubt - Push And Shove

R.E.M.  Document Deluxe

Roosbeef - Warum EP

Tender Trap - Ten Songs About Girls

Two Gallants - The Bloom And The Blight

Suzanne Vega - Close Up Vol 4 Songs Of Family

Wintersleep - Hello Hum

 

28-9-2012

Tori Amos  - Gold Dust (Best Of)

John Cale - Shifty Adventures In Nookie Wood

Nick Cave   - B Sides & Rarities

Flying Lotus - Until The Quiet Comes

John Hiatt - Mystic Pinball

Carice van Houten - See You On The Ice

Habib Koite & Eric Bibb - Brothers In Bamako

Moke - Collider

Van Morrison - Born To Sing, No Plan B

Muse - 2nd Law

Papa Roach - The Connection

 

5-10-2012

Beatles - Magical Mystery Tour

Deep Purple - Machine Head 40th Anniversary

Beth Hart - Bang Bang Boom Boom

Queaux Queaux Joans - No Man’s Land

Mountain Goats - Transcendental Youth

Tame Impala - Lonerism

 

12-10-2012

Bat For Lashes - Haunted

Case Mayfield - 10

My Dying Bride - A Map Of All Our Failures

Martha Wainwright - Come Home To Mama

Amy Winehouse - At The Bbc (4cd)

 

26-10-2012

Cradle Of Filth - Manticore & Other Horrors

Velvet Underground - Velvet Underground & Nico Box

www.velvetmusic.nl  www.waterput.nl  www.de-drvkkery.nl www.platomania.nl  www.sounds-venlo.nl • www.kroese-online.nl  

BESTEL NU iN EEN VAN ONzE WEBWiNkELS mOViES

THiS mUST BE THE PLAcE 
Regie: Paolo Sorrentino

De excentrieke Cheyenne was ooit een succesvol 

popster. Muziek maakt hij allang niet meer, maar hij 

kleedt zich nog dagelijks alsof hij zó het podium op 

moet. Zijn leven kabbelt voorbij, totdat zijn vader 

overlijdt. Hij vertrekt naar Amerika en zet zijn vaders 

zoektocht naar een oorlogsmisdadiger voort. Zijn reis 

voert hem dwars door het land. Hij ontmoet bijzondere 

mensen, ontroert ze met zijn wijsheden en grappen en 

laat ze in verbazing achter. Zelf voelt hij zich meer en 

meer thuis in het leven. (Cineart)

WAkiNG THE DEAD SEizOEN 2
Het Cold Case-team bestaat uit een aantal rechercheurs, 

een forensisch expert en een psychologische ‘profiler’. 

Hun opdracht: nieuw licht werpen op onopgeloste 

moordzaken die eigenlijk al gesloten waren. In deze 

tweede reeks krijgt het team opnieuw vier van die ‘cold 

cases’ te verwerken. Een psychotische moordenaar 

wiens overlevende slachtoffer wordt lastiggevallen 

door een ‘copycat’. De bekentenis van een stervende 

die een link lijkt te leggen tussen de ophanging van 

een gangster en de moord op de jury die hem schuldig 

verklaarde (deze aflevering werd in 2003 genomineerd 

voor een Emmy Award!). Een eenvoudige inbreker 

die wordt vrijgesproken van de moord op een hoge 

ambtenaar, waarna het team tegen een muur van 

stilzwijgen aanloopt. En de vreselijke fouten die 

detective Boyd onder grote druk maakt bij het oplossen 

van de raadsels rond de verdwijning van een 18-jarig 

meisje. (Just Bridge)

WEEkEND
Regie: Andrew Haigh

Na op een vrijdagavond behoorlijk wat te hebben 

gedronken met vrienden gaat Russell naar een club 

waar hij Glenn ontmoet. Na de volgende ochtend 

samen wakker te zijn geworden is de verwarring 

bijna voelbaar. Beidde wisselen na een kop koffie 

telefoonnummers uit en voordat het middag is zijn ze 

weer bij elkaar. Wanneer blijkt dat Glenn over enkele 

dagen gaat emigreren veranderd dat de gevoelens voor 

elkaar. Wat volgt is een weekend voor drank, praten 

over seks, liefde, one night stands en homoseksualiteit. 

De film werd o.a. bekroond met de MovieSquad IFFR 

Award 2012.  (JvH) 

SLEEP TiGHT   
Regie: Jaume Balagueró

(Cineart)

Het verhaal van de modaal 

uitziende Cesar, die zijn 

fundamentele depressie en 

apathie voor zijn medemens 

steeds meesterlijk heeft weten te verbergen 

door zich voor te doen als een welopgevoede 

en hardwerkende gentleman. Het enige wat 

hem dagelijks op de been houdt, is zijn drang 

de mensen rondom hem ongelukkig te maken. 

Een afschuwelijk geheim dat hij enkel deelt 

met zijn stomme en bedlegerige moeder. 

Wanneer hij zijn aantrekkelijke en opgewekte 

huisgenote Clara leert kennen, wendt Cesar zijn 

charmante alter ego aan om haar het leven zo 

weerzinwekkend mogelijk te maken.  (Cineart)

KIjKTIp

PLAY
Regie: Ruben Östlund

Een waargebeurd kwetsbaar verhaal dat focust op 

de observatie van pestende jongeren in Zweden. 

Ze hanteren ingenieuze bully-trucs, gebaseerd 

op rollenspel en niet zozeer op fysiek geweld. 

Vertederende en zeer confronterende eyeopener! 

(Lumiere)

WE WERE HERE
Regie: David Weissman en Bill Weber

We Were Here is een film die bijna naadloos aansluit 

bij de film Harvey Milk. Deze filmdocu gaat over de 

homogemeenschap in San Francisco die in de jaren 

tachtig ineens een plaag te voortduren krijgt. Daarbij 

vallen ineens duizenden jongen mensen ten prooi aan 

een ziekte die de naam AIDS kreeg. Niemand wist waar 

de ziekte door kwam en er werd door de overheid 

geen hand uitgestoken. Vijf ‘overlevenden’ komen aan 

het woord en vertellen hun verhaal dat met historisch 

beeldmateriaal wordt ondersteund. We zien de enorme 

impact die de ziekte had op de betrokkenen, de 

gemeenschap de media en de politiek. Een bijzonder 

aangrijpend en inspirerend document. (JvH)
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