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

Interpol – Marauder                                                                                                CD/LP/LP-LTD

Een nieuwe plaat van Interpol, dat is altijd goed nieuws! In 2002 bracht deze band uit New York hun 
magistrale debuutplaat uit; 'Turn On The Bright Lights' met daarop misschien wel de beste track die ze 
(tot nu toe) hebben gemaakt: 'Obstacle 1'. Inmiddels zijn we 16 jaar verder en bij album nummer 6 
toegekomen. Hoewel de tussenliggende albums ook allemaal zeker ruim voldoende waren klinkt het 
alsof 'Marauder' weer helemaal teruggrijpt op de begin periode en ze hadden geen betere keuze 
kunnen maken. Stuwend en rauw, exact zoals je ze het liefste hoort. Beluister de eerste twee singles 
'The Rover' en 'Number 10'. Vanaf nu verkrijgbaar, ook als INDIE Only LTD gekleurd vinyl, op=op!

Kovacs – Cheap Smell                                                                                                         CD/2LP

Drie jaar lang hebben de fans geduld moeten hebben maar nu het is zover; Kovacs is terug met een 
spiksplinternieuw album! In 2013 veroverde Kovacs Europa met de hitsingle 'My Love'. 
Haar debuutalbum 'Shades Of Black' behaalt in maar liefst zesendertig landen de charts, waarvan in 
Nederland zelfs een nummer 1 positie. Waar het debuutalbum vrij donker was lijkt 'Cheap Smell' een 
wat luchtigere, poppy'er vibe te hebben, wellicht ook mede door de nieuwe producer Liam How, bekend
van o.a. Adele, Lana Del Rey en Ellie Goulding. Toch is de plaat hierdoor niet minder interessant, 
vocaal gezien heeft Sharon enorme stappen gemaakt en ook de productie klinkt perfect!

Alice In Chains – Rainier Fog                                                                         CD/LP(+download)

Alice In Chains... één van de weinige nog bestaande 'echte' grunge bands. Frontman Layne Staley 
overleed in 2002 na een jarenlange drugsverslaving. Na zijn dood wilde de band niet meer spelen tot 
een aantal jaar later William DuVall voorbij kwam, hij bleek de perfecte opvolger en zo kwam er na 14 
jaar toch nog een nieuw studio-album. Uiteraard was iedereen sceptisch... een frontman vervang je 
niet zomaar maar eerlijk is eerlijk; dit is de perfecte vervanger. Inmiddels is het tijd voor het derde 
album met de 'nieuwe bezetting' en ondanks het inmiddels allemaal vijftigers zijn hebben ze nog niets 
ingeboet aan kracht of aan hun 'sound'. Voor iedere fan van het genre, van nu of toen! 

Robbie Fulks & Linda Gail Lewis – Wild! Wild! Wild!                                                           CD/LP

'Wild! Wild! Wild!' is een nieuwe samenwerking tussen voor een Grammy genomineerde singer-/ 
songwriter Robbie Fulks en Rock-and-Roll royalty Linda Gail Lewis (zus van en performer met Jerry Lee 
Lewis) en doet zijn titel zeker eer aan. Amerikaanse muziek die je meeneemt naar de Rock 'N Roll van 
pakweg halverwege de jaren 50. Een album vol bijzondere combinaties tussen Boogiewoogie, 
Bluegrass, Jazz, Folk, Rockabilly, Swing, Gospel, Blues, Country & Western. Genoeg tracks om 
heupwiegend en twistend door je huiskamer te dansen afgewisseld met wat nummers om even bij te 
komen! Heerlijke plaat, tip voor liefhebbers van Meschiya Lake, Pokey LaFarge en Luke Winslow-King.

 

Miles Kane – Coup De Grace                                                                           CD/LP/LP coloured

Miles Kane, 32 jaar geleden geboren in Birkenhead, Engeland heeft al een behoorlijke staat van dienst. 
Eerst als frontman van The Rascals (2007-2009) en later als mede-frontman van 
The Last Shadow Puppets (samen met Alex Turner, frontman Arctic Monkeys) en daarna als soloartiest. 
'Coup De Grace' is alweer het derde soloalbum en een zeer gevarieerde plaat geworden. 
Van lekkere Rock n' Roll naar catchy pop maar allemaal met een overduidelijke britpopsaus. 
Goed in het gehoor liggende tracks met genoeg bravoure zodat het gelukkig allemaal niet te braaf 
wordt, fijne uptempo plaat. Aanrader voor iedere liefhebber van het Britpop-genre!

https://youtu.be/OC5zHACynR4
https://youtu.be/CR6M_sqTVqE
https://youtu.be/Gy2Si-HvMZ0
https://youtu.be/3KmIMuLh4Vs
https://youtu.be/352RBWh6ViU
https://youtu.be/Gy2Si-HvMZ0
https://youtu.be/ffkom6CLA78
https://youtu.be/hWw0lL94z1A
https://youtu.be/Bhhrsar0hkI


 

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

Jonathan Jeremiah – Good Day                                                                                 CD/LP(+CD)
Release: 31 augustus 2018

Kun je de megahits 'Lost' en 'Happiness' uit 2011 (alweer 7(!!) jaar geleden dus) nog herinneren?
Deze Engelsman verwarmde ieder zijn hart met zijn fantastische soul stem. 
'Good Day' is zijn derde studioalbum en de twee singles die tot nu toe uit zijn gekomen zijn wat
minder singer-/songwriter en bevatten wat meer tempo en Soul. Goeie keus en nog steeds een 
bijzonder prachtig stemgeluid, zeer authentieke artiest op een manier die je tegenwoordig niet 
zo veel meer ziet.  Eerste twee singles zijn: 'Good Day' en 'Mountain'. 

The Kooks – Let's Go Sunshine                                                                                          CD/2LP
Release: 31 augustus 2018

The Kooks... ten tijde van hun debuutalbum waren ze nog piepjong, net 20, maar in één klap beroemd 
door het succes van hun eerste album waarop o.a. de mega hits 'Naive' en 'She Moves In Her Own 
Way' stonden. Inmiddels zijn we 12 jaar verder en zijn de mannen dertigers geworden, verwacht van 
'Let's Go Sunshine' geen enorme koerswijziging. The Kooks doen wat ze al jaren, uiterst succesvol, 
doen; catchy popnummers maken en ieder album komen ze steeds iets dichterbij het perfecte 
popliedje, klik hier voor de 'Chicken Bone' en klik voor de andere single 'All The Time' op de albumhoes.

Anna Calvi – Hunter                                                                                                              CD/LP
Release: 31 augustus 2018

Het eerste album van Anna Calvi maakte diepe indruk om me, deze virtuoos gitariste heeft een stem 
en de bravoure die me het meest doet denken aan een combinatie van PJ Harvey, Patti Smith en 
Nick Cave. De laatste nam haar zelfs mee op tour als voorprogramma van zij-project Grinderman. 
Op deze plaat niemand minder dan Martyn Casey (The Bad Seeds) op bas en productie in handen 
van Nick Launay (o.a. Nick Cave And The Bad Seeds & Arcade Fire) en Adrian Utley 
(gitarist van Portishead, producer van o.a. Beth Gibbons & Marianne Faithful).

Paul McCartney – Egypt Station             CD/LTD-INDIE ONLY-CD(2 extra tracks)/2LP/LTD2LP
Release: 07 september 2018

Paul McCartney, officieel Sir James Paul McCartney is inmiddels 76 jaar zijn maar tot op de dag van 
vandaag heeft hij de twinkeling in zijn ogen zoals je die normaal alleen bij jonge jongens ziet. Pas- 
geleden stond hij in de spotlight door het fantastische item 'Carpool Karaoke' van de Late Night Show 
met James Corden welke vele mensen tot tranen roerde (bekijk deze HIER). Zijn 17de solostudioalbum 
werd opgenomen in LA, Londen en Sussex en is geproduceerd door Greg Kurstin (o.a. Adele, Beck en 
Foo Fighters). Inmiddels zijn er drie singles uit: 'Come On To Me', 'I Don't Know' & 'Fuh You'.

Met vriendelijke groet,
Patricia van Dam
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