
NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE (mits beschikbaar)

Bob Dylan – Triplicate                                                                                      3CD/3LP/3LP-ltd-

'Triplicate' is het derde album waarop Dylan standards zingt. 
In 2015 verscheen 'Shadows In The Night', vorig jaar 'Fallen Angels'. 
Op beide releases staan nummers die ook ooit door Frank Sinatra uitgevoerd werden. 
De komende set bevat drie cd’s (of drie lp’s) met op elke schijf een ander thema onder de volgende 
titels: ‘Til The Sun Goes Down', 'Devil Dolls' én 'Comin’ Home Late'. 
Op de tracklist staan klassiekers zoals o.a. 'The Best Is Yet To Come', 'Stormy Weather', 
'As Time Goes By' én 'I Could Have Told You'. 

Aimee Mann – Mental Illness                                                                                               CD/LP

Aimee Mann, de dame met die fantastische stem! Vijf jaar na 'Charmer' eindelijk weer nieuw werk. 
'Mental Illness' is inmiddels al haar negende solo-album. Grote successen, waaronder een aantal 
gewonnen Grammy's, heeft ze gekend met o.a. de soundtrack van 'Magnolia' en het album 'Lost In 
Space'. Maar met haar nieuwe plaat kiest ze duidelijk voor een wat meer akoestisch geluid, mede 
geïnspireerd door haar favoriete 60’s en 70’s folk-rock platen. 'Mental Illness' is geproduceerd door 
Paul Bryan. Muzikanten op dit album zijn: Jonathan Coulton (akoestisch gitaar, backing vocals), 
Jay Bellerose (drums), Jamie Edwards (piano), John Roderick (co-writer) en Ted Leo (backing vocals).

Me And That Man – Songs Of Love And Death                         CD/CDdeluxe/LP(release 19-05)

Me And That Man is het nieuwe project van Nergal, bekend onder onze metalliefhebbers als frontman 
van de Poolse black/death metal band Behemoth.....én het is te gek! 
Totaal andere muziek dan wat we van hem gewend zijn, nog steeds even donker tekstueel gezien maar
vergelijkingen met Nick Cave And The Bad Seeds, Sixteen Horsepower  én Madrugada zijn meer op z'n 
plaats dan de band waar hij uitkomt! Zéér gevarieerde, sferische en donkere plaat die zeker 
liefhebbers van bovenstaande bands zou moeten aanspreken! Inmiddels zijn er drie singles uit, check 
hier 'Ain't Much Loving' én 'My Church Is Black' en klik op de hoes voor single nummer 3! Aanrader!

The Dawn Brothers – Stayin' Out Late                                                                                CD/LP

Debuutalbum 'Stayin’ Out Late' is het overtuigende bewijs dat sexy, soulvolle rock ’n roll altijd actueel 
zal zijn. Geïnspireerd door grote klassieke songsmeders als The Band, Creedence Clearwater Revival, 
The Rolling Stones en Otis Redding brengen Bas van Holt (zang en gitaar), Levi Vis (bas en zang), 
Rowan de Vos (keys en zang) en Rafael Schwiddessen (drum en zang) een heerlijke mix van blues, 
gospel en sixties rock met gouden melodieën als het onwrikbare fundament. De plaat is geproduceerd 
door Mischa Den Haring (T-99) en Pablo van de Poel (DeWolff) en opgenomen in de Electrosaurus 
Southern Sound Studio’s van Pablo. Vanavond spelen ze in So What trouwens!!

Depeche Mode – Spirit                                                                                   CD/2CDdeluxe/2LP

Op vijf dagen na is 'Spirit' precies vier jaar na het fantastische album 'Delta Machine' uitgekomen. 
'Delta Machine' was (voor mij) het album waarvan ik nooit had verwacht dat Depeche Mode
'em nog zou maken na de wat vlakkere albums daarvoor... althans dat vond ik dan. 
Ineens waren ze weer terug en hoe! De sound was opnieuw vet en urgent, donker zoals ze in het 
begin ook konden klinken en er stonden heel wat pareltjes op waarvan 'Broken' toch wel mijn favoriet 
was. En er is goed nieuws....want de nieuwe plaat gaat eigenlijk op die tour door. 
Fijne plaat, lekkere nummer, goeie productie en drive. 

https://youtu.be/BJdKQ92-H_c
https://youtu.be/urbmwI8APdo
https://youtu.be/4XBB8CNHs4U
https://youtu.be/gPsvPve7nNU
https://youtu.be/en8HZ6X20Og
https://youtu.be/w3jSE6oyC2w
https://youtu.be/jsCR05oKROA
https://youtu.be/NOZe8Ubfa3w
https://youtu.be/ERMys7u3_vg


Fink – Fink's Sunday Night Blues Club                                                                                CD/LP

Fink komt dit jaar met maar liefst twee nieuwe albums uit. In het najaar wordt de opvolger van het 
zeer succesvolle ‘Hard Believer’ uit 2014 verwacht. Maar in de tussentijd kunnen we genieten van het 
zijproject ‘Fink’s Sunday Night Blues Club, Vol. 1’. Hierop laat de Brit zijn liefde voor blues horen.
Elke track op ’t album is live ingespeeld met slechts één vintage microfoon en één vintage 
gitaarversterker. Fin zegt hierover: “Most of this record is one take, from all of the guys who helped me
get there… New Orleans legend David Shirley on drums and the weird and wonderful Colin Stetson also
really brought the heat to the table.” Ontzettend lekker album, perfect voor de lente!

Laura Marling – Semper Femina                                                                                        CD/2LP

Het blijft toch wonderlijk dat  het grote publiek Laura Marling, ondanks vijf hoogstaande albums,
(drie van haar platen werden voor een Mercury Prize genomineerd) nog niet massaal in de armen heeft
gesloten. De titel 'Semper Femina' is kort voor ‘Varium Et Mutabile Semper Femina’ (‘de vrouw is 
eeuwig veranderlijk en wispelturig’). Dat is ook meteen het concept van de plaat, vrouwen. Alle 
nummers zijn geïnspireerd op vrouwen hun relaties en vrouwelijkheid, verschillende dames in haar 
directe omgeving én daarbuiten. Een ode aan de vrouw zou je het kunnen noemen en dat doet ze 
op een bewonderenswaardige manier. Prachtige plaat, misschien wel haar mooiste tot nu toe!

My Baby – Prehistoric Rhythm                                                                               CD/LP/2LP ltd

Bij de meeste van jullie zal er wel een belletje gaan rinkelen bij het horen van deze bandnaam...
My Baby heeft namelijk al 2x bij ons instore gespeeld en ze hebben ook op een 'Free Music presents...' 
gespeeld in So What! My Baby lukt wat vele bands niet lukt, iets maken wat we eigenlijk nog nooit 
hebben gehoord. Op hun nieuwe plaat kan je een combinatie horen van blues, roots en dance met 
invloeden uit Afrika, het Midden-Oosten en de hedendaagse soul. Opzwepend, hypnotiserend, 
bezwerend met bevreemdende ritmes en unieke melodieën. My Baby is één van de meest originele 
bands van dit moment, ga ze ook zeker live zien! 

Lucas Hamming – Luck Is For Suckers                                                                             CD/2LP

2016 was hét jaar van Lucas Hamming met vele festivals, meer dan 100 clubshows én de thematrack 
'Are You With Me' van 3FM Serious Request. In dit overvolle jaar heeft hij ook nog de tijd gemaakt voor
het schrijven van een nieuw album. Energie voor 10 dus! De nieuwe plaat is een logisch vervolg op de 
vorige maar wel net een iets andere sfeer en geluid, je kan goed horen dat hij een enorme (artistieke) 
ontwikkeling heeft doorgemaakt waardoor alle tracks net wat meer finesse hebben, net dat beetje 
extra waardoor het allemaal wat spannender is. Qua invloeden is er weinig veranderd, met name de 
jaren 60 en 70 zijn nog steeds een grote inspiratiebron en daar is natuurlijk helemaal niets mis mee!

Daniel Lohues – Moi                                                                                                             CD/LP

Waar hij bij vorige platen zijn inspiratie soms opdeed in Amerika, heeft hij zich dit keer bewust enkel 
laten inspireren door mensen, dingen en verhalen dicht bij huis. Een troostlied voor een vriend wiens 
vader erg ziek was, een lied over Widdukind de Hertog der Saksen, een nummer over een vogeltje dat 
niet meer kan vliegen, en ook ‘de dag van vandaag’ wordt aangesneden. Een liedverzameling over het 
leven op een dorp en hoe dat zich verhoudt tot de wijde wereld. De nummers op deze plaat zijn 
opgenomen zoals ze gemaakt zijn: vers van het land en in de puurste vorm. Daniël achter de vleugel 
of alleen met een gitaar. Dichtbij en handgemaakt.

Stef Kamil Carlens – Stuck In The Status Quo                                                                   CD/LP

Het is al een tijd geleden dat we iets gehoord hebben van Stef Kamil Carlens, bekend als frontman van
Zita Swoon en ruim zes jaar als bassist van dEUS. De afgelopen jaren heeft hij niet stilgezeten, 
hij ontwikkelde zich verder als beeldend kunstenaar, en speelde met Zita Swoon Group een aantal 
eigenzinnige theatervoorstellingen die in binnen- en buitenland met superlatieven werden overladen. 
Maar nu maakt hij zijn terugkomst in het popcircuit met 'Stuck In The Status Quo', 
een prachtige plaat in de traditie zoals we dat (aangenaam vertrouwd) kennen van Zita Swoon!

https://youtu.be/zHTTPY-1c0U
https://youtu.be/YShSiCSjv94
https://youtu.be/JxiziwT8lkc
https://youtu.be/BsjBtNvgQ8Q
https://youtu.be/nrKjTyJmsb0
https://youtu.be/Bw8q_gzAy4A
https://youtu.be/MapSUlQ4RYE


VERDER UITGEKOMEN
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE (mits beschikbaar)

Soulwax De Dijk The Jesus And Mary Chain Goldfrapp
From Deewee Groef Damage And Joy Silver Eye
CD/LP CD/LP CD/2LP CD/2LP

Anohni K's Choice James Blunt Spoon
Paradise -EP- 25 (verzamel album) The Afterlove Hot Thoughts
CD/10” 2CD/2LP(+2CD) CD/LP CD/LP

Kim Janssen Jamiroquai Ozark Henry Mastodon
Cousins Automation Us Emperor Of Sand
CD/LP CD/2LP CD/2LP CD/2LP

Orchestra Baobab Nick Cave & The Bad Seeds Nelly Furtado Boss Hog
Tribute To Ndiouga Dieng One More Time With Feeling Ride Brood X
CD/LP DVD/Blu-Ray (nu echt ;)) CD/LP CD/LP

https://youtu.be/iHj5NU3f5aY
https://youtu.be/FokHJIKN-3E
https://youtu.be/qevLgqlKvIk
https://youtu.be/2euqyXXjmAo
https://youtu.be/6pAh5aXl93c
https://youtu.be/QAyjgG0-Deg
https://youtu.be/6_yJYNF_Qas
https://youtu.be/0LGXfaYBfzs
https://youtu.be/rmlmOk4ubcU
https://youtu.be/pXXxVUmdPfs
https://youtu.be/gUGda7GdZPQ
https://youtu.be/IgAZv4KTF_s
https://youtu.be/k4-XHcsptkI
https://youtu.be/8fK1_q9SUtw
https://youtu.be/lKDpYbnOeuY


VERWACHT
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE (mits beschikbaar)

Mister And Mississippi – Mirage                                                                                         CD/2LP
Release: 07-04-2017

Het is bijna een klassieke reeks in de levensloop en biografie van veel bands: verrassend debuutalbum,
de moeilijke tweede en het kritieke derde album. Op dat vlak gaat Mister and Missisippi geen stijlbreuk 
plegen, waar het muzikaal wel een nieuwe koers en richting heeft ingeslagen. Op het derde album 
'Mirage' wordt het geluid gedomineerd door een zwaar en donker geluid van synths, bas en drums, 
geserveerd met majestueuze gitaarmelodieën en sterke vocalen. In opbouw, dynamiek en climax is de 
band venijniger dan ooit en blijft er weinig over van de rustige indie-folk-sound die de eerste albums 
kenmerkte. Met sterke songstructuren en veel aandacht voor arrangement en productie kan dit album 
tot de verrassingen van 2017 gaan behoren.

Deep Purple – Infinite                                             CD/CD+DVD/CD+DVD+T-Shirt/LTD Boxset
Release: 07-04-2017

'Infinite' is de langverwachte opvolger van het in 2013 verschenen 'Now What?!' Ook kondigde de 
groep al haar 'Long Goodbye' tour aan waarmee ze op vrijdag 2 juni 2017 de Ziggo Dome in 
Amsterdam aandoet. Het gehele schrijf- en opnameproces met producer Bob Ezrin is gedocumenteerd 
en toegevoegd aan een aantal versies van het album. Het zijn unieke opnamen, want nooit eerder 
konden we ooggetuige zijn van de interacties tussen de bandleden in de studio. Ian Gillan, Roger 
Glover en Ian Paice zijn de drie leden die onderdeel uitmaken van de band sinds de legendarische Mark
II periode. De huidige bezetting wordt gecompleteerd door Don Airey (inmiddels zijn vierde album met 
Deep Purple en bekend door zijn werk met o.a. Rainbow, Whitesnake, Gary Moore, Black Sabbath én 
Judas Priest) en Steve Morse, die al meer dan twintig jaar in Deep Purple zit.

VERDER VERWACHT

Future Islands Father John Misty Cold War Kids The Chainsmokers
Far Field Pure Comedy La Divine Memories...Do Not..
CD/LP CD/2LP CD/LP CD/LP
Release: 07-04-2017 Release: 07-04-2017 Release: 07-04-2017 Release: 07-04-2017

Met vriendelijke groet,

Patricia van Dam

Free Music
Turfmarkt 12
2801 HA Gouda

Tel:      0182-514834
E-mail: freemusic-gouda@planet.nl
Website: www.freemusicgouda.com

http://www.freemusicgouda.com/
mailto:freemusic-gouda@planet.nl
https://youtu.be/I2iEVTWT2DE
https://youtu.be/IfmXD90VWsg
https://youtu.be/MlQunle406U
https://youtu.be/wKrSYgirAhc
https://youtu.be/Qbe3oSfUG00
https://youtu.be/fRNkQH4DVg8
https://www.facebook.com/FreeMusicHighFidelity
https://twitter.com/freemusicgouda
https://www.instagram.com/freemusicgouda/

