
NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Bear’s Den – So That You Might Hear Me                                                                       CD/LP
+ GRATIS 10” zolang de voorraad strekt!

De derde plaat van Bear’s Den is uit! Voorgangers ‘Islands’ en ‘Red Earth & Pouring Rain’ waren 
beide pareltjes in het indiefolk genre en deze plaat blijkt de ultieme mix te zijn van die twee:
kleine liedjes met veel samenzang (zoals op het debuut) maar dan met af en toe wat elektronische 
toevoegingen (zoals ze op album twee introduceerde) zodat het eigenlijk altijd spannend blijft. 
Dit album is gewoon weer een top album die het beste van beide vorige albums combineert. 
De eerste kopers van het album krijgen een GRATIS 10” cadeau (zolang de voorraad strekt)!

The Rolling Stones – Honk                                                                                 2CD/3CD/3LP

HO STOP… nee geen nieuwe Stones maar wel iets wat interessant genoeg is voor de liefhebbers en 
dan heb ik het met name over de luxe 3CD versie (sorry vinyl-liefhebber...helaas is deze editie 
(nog) niet op LP) want daar staan een aantal interessante live-samenwerkingen op, namelijk: ‘Beast
Of Burden’ met Ed Sheeran, ‘Wild Horses’ met Florence Welch (van Florence And The Machine), 
‘Dead Flowers’ met Brad Paisley én ‘Bitch’ met niemand anders dan Dave Grohl! De ‘normale’ 
2CD en 3LP versie bestaan uit 36 tracks waar iedere hit uiteraard voorbij komt. De luxe 3CD versie 
heeft 10 extra tracks waaronder de samenwerkingen hierboven aangevuld met ander live materiaal!

The Cranberries – In The End                                                                      CD/CD-deluxe/LP

Het is inmiddels ruim een jaar later. Begin 2018 overleed frontvrouw en zangeres Dolores O’Riordan
door een ‘noodlottig ongeval’ op haar hotelkamer, althans zo wordt het in ieder geval naar buiten 
gebracht. Dit album wordt dus postuum uitgebracht. Op deze plaat hoor je tracks waar Dolores nog 
mee bezig was en uiteindelijk heeft de band, uit respect en ode aan haar de tracks afgemaakt zodat
het allerlaatste werk van haar toch nog uitgebracht kon worden. Op dit album hoor de de typische 
sound van de band, behoorlijke 90’s (grunge-achtige) vibe met een Ierse twist (die vooral door de 
vocalen komen). ‘In The End’ is een mooie ode aan Dolores en een sluitstuk voor de band. 

Altin Gün – Gece                                                                                                              CD/LP

Altin Gün is een Amsterdamse band opgericht door Jasper Verhulst en Ben Rider. Geïnspireerd door 
een aantal Turkse psychfolk platen uit Istanbul besloten ze zich verder in dat genre te verdiepen en 
hebben ze Erdinç Ecevit Yildiz erbij gevraagd en later kwamen Merve Dasdemir en percussionist 
Gino Groeneveld (Jungle By Night) erbij. De band speelt voornamelijk Turkse psychedelische 
folkrock, een genre dat in de jaren zestig en zeventig is ontstaan als mengeling van westerse 
rockmuziek van bands als The Doors en Led Zeppelin, en traditionele Turkse volksmuziek. In 2017 
verscheen het debuut-album 'On'. Nu, twee jaar later, is ‘Gece’ de opvolger!

JJ Cale – Stay Around                                                                                             CD/2LP+CD

‘Stay Around’ is een postuum uitgebracht en het eerste werk van Cale sinds zijn laatste studioalbum
uit 2009. Voor ‘Stay Around’ fungeerde zijn weduwe, muzikante Christine Lakeland Cale, als de 
compilatieproducer waarbij ze nog nooit eerder gehoorde nummers uit de studio en thuisopnames 
aanleverde. Tevens werkte zijn vriend en langdurige manager Mike Kappus mee aan het album. 
Alle nummers op het album zijn geschreven door Cale zelf, met uitzondering van de track ‘My Baby 
Blues’, die geschreven werd door Christine Lakeland Cale en opgenomen is in 1977. Sinds het einde 
van de jaren zeventig tourde zij mee met Cale en speelde ook op al zijn albums in zijn band. 
Wat kenmerkend was voor Cale is dat hij veel zelf deed, zonder peperdure studio’s of sessie 

   muzikanten, dat maakte zijn geluid origineel. Lakeland Cale heeft zo veel mogelijk behouden van 
   zijn mixes, om deze unieke sound te bewaren. 

https://www.youtube.com/watch?v=drt9CoooR4g
https://www.youtube.com/watch?v=aSAHRsL15HY
https://youtu.be/h1lMxX8doSU
https://youtu.be/2cSZZ5v2eDs
https://youtu.be/56SJhX83duQ


Peter Doherty &
Fat White Family Lamb Angelique Kidjo The Puta Madres
Serf’s Up! The Secret Of Letting Go Celia P. Doherty & The Puta Madres

Het derde album van deze Na vijf jaar eindelijk weer Tribute to salsa-legende Doherty met een nieuw project!
Enfants Terribles ;) een heel nieuw album! Celia Cruz.

CD/LP/MC CD/LP CD CD/CD+DVD/LP/LP coloured

King Gizzard &
Anderson. Paak Rowwen Heze The Lizard Wizard Nouvelle Vague
Ventura Voorwaartsch Fishing For Fishies Curiosities

Terug naar het vertrouwde Eerste album van RH op 14de studioalbum Previously unreleased recordings 
soul geluid van ‘Malibu’. het label v. Guus Meeuwis. (in zeven jaar). 2004-2019

CD/LP CD/LP CD/LP CD/LP

Norah Jones Steve Earle & The Dukes P!nk Iris Penning
Begin Again Guy Hurts 2B Human Liever Vieze Voeten

7-track EP in samenwerking Tribute to Guy Clark! Het achtste studio-album Prachtig Nederlandstalig debuut
met o.a. Jeff Tweedy alweer van P!nk! van Iris Penning!

CD/LP CD/2LP CD/LP CD+Boek/LP

https://youtu.be/avXN2a0WJ5U
https://youtu.be/VPRZXA5FeaI
https://youtu.be/p5rxaDPT0Hs
https://youtu.be/7Jj83FOlBF8
https://youtu.be/bnIKJerlASU
https://youtu.be/beIDKFwXam0
https://www.youtube.com/watch?v=6zD3MhPI4zY
https://youtu.be/gwwfEgF2lmU
https://youtu.be/wrNWrG385hg
https://youtu.be/J1OsKJW51HY
https://youtu.be/fdu1sdFOtiE
https://www.youtube.com/watch?v=kf1CLNtv_ZM


VERWACHTE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Editors – The Blanck Mass Sessions                                                                                CD/LP
Release: 03 mei 2019

Zoals de titel je waarschijnlijk al doet vermoeden is dit geen splinternieuwe plaat van Editors. 
The Blanck Mass Sessions zijn ontstaan in 2017. Editors vroeg producer Benjamin John Power, 
ook wel bekend onder de naam Blanck Mass, om de opnames die aan de basis stonden voor het 
album ‘Violence’ van zijn experimentele, elektronische sound te voorzien. 
Met Record Store Day werden deze sessies uitgebracht op gelimiteerd en gekleurd vinyl maar 
gelukkig kan vanaf 3 mei iedereen genieten van deze mixen!

Tim Knol & The Blue Grass Boogiemen                                                                            CD/LP
Release: 10 mei 2019

Het is eindelijk zover, 10 mei Tim Knol en The Blue Grass Boogiemen hun eerste gezamenlijke plaat 
uit. Tim heeft zijn liefde voor bluegrass- en countrymuziek nooit onder stoelen of banken gestoken, 
en met het opnemen van dit album met zijn vrienden van de Boogiemen, 
is er nu dus een lang gekoesterde droom van hem in vervulling gegaan.
Binnenkort op menig festival te bewonderen!

The National – I Am Easy To Find                                                                          CD/2LP/3LP
Release: 17 mei 2019

‘I Am Easy To Find’ is de opvolger van het zeer succesvolle album ‘Sleep Well Beast’ (2017) en is het
achtste studio album van The National. De eerste single van het nieuwe album is openingsnummer 
'You Had Your Soul With You' met de zang van oud-David Bowie band lid Gail Ann Dorsey. Het album
bevat meer gastbijdrages, o.a. van Sharon Van Etten & Lisa Hannigan! Samen met het nieuwe 
album komt er een korte film uit geïnspireerd op dit album en met de muziek van The National. De 
film is geregisseerd door Mike Mills met in de hoofdrol Academy Award Winner Alicia Vikander. 

Rammstein – Rammstein                                                               CD/CD-special edition/2LP
Release: 17 mei 2019

Rammstein… ik weet niet hoe goed hoe ze het iedere keer weer doen maar iedere release van deze 
band zorgt voor opschudding. Dus toen de eerste single: ‘Deutschland’ uitkwam, 
of liever gezegd de videoclip stonden diverse mensen al snel op hun achterste benen. Mooi hoe 
Rammstein telkens de grens opzoekt waar het gaat schuren bij mensen, en ook mooi dat ze dit 24 
jaar na hun debuutplaat nog steeds kunnen. Ik vind de nieuwe single klinken als een soort sluitstuk 
van hun carrière, ik hoop dat ik het mis heb! 

                                                                                       

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
 
FB:     https://www.facebook.com/FreeMusicHighFidelity/
Twitter:     https://twitter.com/freemusicgouda
Instagram:  https://www.instagram.com/freemusicgouda/
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