NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Tool – Fear Inoculum

????

Tja….Tool….fantastische band hoor en te gek ook natuurlijk dat er na 13 jaar weer nieuw
materiaal is maar hoe dat precies gaat lopen qua releases is helaas tot op de dag van vandaag
niet duidelijk. Er komt morgen een super deluxe box aan maar deze is nagenoeg niet
verkrijgbaar, ik ga er wel vanuit dat er op ten duur een fysiek exemplaar beschikbaar zal komen
maar hoe en wat verder weet ik helaas ook nog niet. Tool blijft Tool en vooral vaag in de
communicatie, we zullen geduld moeten hebben. Iedereen die ik heb opgeschreven voor een
exemplaar zal ik op de hoogte houden wanneer er meer duidelijk is!

Bon Iver – I,I

CD/LP

Justin Vernon, frontman van Bon Iver is allang niet meer de man met gitaar zoals velen hem
hebben leren kennen ten tijden van zijn debuutplaat ‘For Emma, Forever Ago’ met daarop de veel
geprezen single ‘Skinny Love’. Prachtige plaat hoor, daar niet van maar wat hij tegenwoordig
maakt is op z’n minst gezegd wel een stuk spannender geworden. Zijn muziek is in de loop der
tijd een stuk elektronischer en dwarser geworden, voor sommige ontoegankelijker voor anderen
juist daarom de moeite waard. Ik heb nog steeds wat moeite met zijn stem, al vanaf het begin,
maar ga deze plaat toch even een goeie kans geven. Dit kan best wel eens een groeiplaat zijn!

The Mulder Capital – When I Have Fears

CD/LP

Er is de laatste tijd een nieuwe lichting post-punk/new wave bandjes opgestaan die allemaal
hoorbaar geïnspireerd zijn door bands als Joy Division (1976-1980), en The Sound (1979-1987)
en Echo & The Bunnymen (1978 – heden). Donker, meeslepend en grimmig. Door The Irish Times
werd The Murder Capital al snel “Ireland’s best new rock band” genoemd en ook NME was er als
de kippen bij om ze op te nemen in de “100 Essential New Artists for 2019'' lijst. Maar ook buiten
Ierland en het VK weet The Murder Capital terrein te winnen, samen met stadsgenoten Fontaines
D.C. staan ze vooraan de rij spannende nieuwe bands in dit genre!

The Slow Show – Lust And Learn

CD/LP

Voor iedereen die The Slow Show nog niet kent en wel liefhebber is van The National, Lamchop,
Tindersticks en Elbow… let op! In 2015 kwam het eerste album uit waar ook de veel geprezen
single ‘Bloodline’ op staat. Kenmerkend voor de sound van deze band is het bariton stemgeluid
van zanger Rob Goodwin die nog het meest in de buurt komt van Matt Berninger (zanger The
National). Op deze plaat horen we bij verschillende tracks koorachtig gezang op de achtergrond
wat de muziek extra zwaar aanzet maar tegelijkertijd krijgt het ook een bijna hemels gevoel, op
een lichte manier. Beluister ‘Low’ hier en klik voor een de single ‘Sharp Scratch’ op de hoes!

Whispering Sons – Image

CD/LP

Helaas te oud voor de TOP10 van dit jaar maar wellicht kan ik nog een nieuwe categorie “beter
laat dan nooit platen” inluiden want deze plaat is er zeker eentje die het vermelden waard is.
‘Image’ is het debuutalbum van het Belgische post-punk gezelschap Whispering Sons! Pas zag ik
deze band live tijdens het Grauzone festival in Den Haag en we werden omver geblazen, denk
aan het rauwe en directe van bv Joy Division in combi met de sound van The National of Editors
van nu maar overduidelijk geïnspireerd op de post-punk/new wave zoals we die kennen van begin
jaren tachtig. Intrigerend is de androgyn overkomende zangeres, de 25-jarige Fenna Kuipers.
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Iggy Pop – Free
Release: 06-09-2019

CD/LP/LPLTD•INDIEONLY

‘Free’ is het 18de studioalbum van de inmiddels 72-jarige PunkRock icoon Iggy Pop. Eerste wat
vrijgegeven werd was het intro nummer: ‘Free’ wat klinkt als een jazzy-achtige soundscape waar
Iggy Pop de zin ‘I Wanna Be Free’ meerdere malen herhaald. Op de één of andere manier moest
ik meteen denken aan de laatste albums van David Bowie en Leonard Cohen, hopelijk heb ik het
helemaal mis! Eerste single ‘James Bond’ is gelukkig wat minder donker, vrij poppy zelfs!
Wat de rest van het album gaat brengen moeten we nog even op wachten!

Ilse Delange – Gravel & Dust
Release: 06-09-2019

CD/LP/LPLTD•INDIEONLY

Op vrijdag 6 september verschijnt ‘Gravel & Dust’, het nieuwe album van Ilse Delange.
Op deze plaat staan haar stem en gitaar centraal, terug naar haar roots dus.
De kleine intieme liedjes zijn opvallend helder en puur geproduceerd, dit blijkt door niemand
minder dan muzieklegende T-Bone Burnett gedaan te zijn (met maar liefst 13 Grammy’s op zijn
naam) in de House Of Blues Studios in Nashville. Dit beloofd een prachtig plaatje te worden van
iemand die haar basis weer heeft terug gevonden. Klik snel op de hoes voor de single!

Taxiwars – Artificial Horizon
Release: 06-09-2019

CD/LP

TaxiWars is een samenwerking tussen dEUS frontman Tom Barman, saxofonist Robin Verheyen,
bassist Nicolas Thys en drummer Antoine Pierre. Hun muziek is een mix van poëzie en jazz met
de nodige rockinvloeden. Tijdens de release van hun eerste album, vier jaar geleden alweer, ben
ik dit gezelschap live gaan bekijken en dat was één van de meest intrigerende optredens die ik
heb gezien. Jazzy, sexy en opzwepend. Inmiddels is het tijd voor album nummer drie en laten
deze Belgen horen dat ze de ultieme cross-over tussen pop en jazz als geen ander beheersen!

Korn – Nothing
Release: 13-09-2019

CD/LP•Coloured

Korn, godfathers van de Nu-Metal. In de jaren negentig stonden ze samen met Limp Bizkit en
Linkin Park zonder twijfel op menig verlanglijstje van (alto) tieners van die tijd. Inmiddels bestaat
de band al 26 jaar maar aan kracht hebben ze nog niet ingeboet. Althans de single ‘Cold’ is in
ieder geval behoorlijk zwaar. Voor mijn gevoel zelfs zwaarder dan ik ze ooit gehoord heb (maar
dat kan ook liggen aan de temperatuur van ruim 30graden op dit moment van schijven ;) )
De single (klik op de hoes) klinkt trouwens wel weer exact als de Korn die ik ken!

Pixies – Beneath The Eyrie
Release: 13-09-2019

CD/CDdeluxe/LP

Pixies, actief vanaf 1986 maar uiteindelijk zijn ze door een pauze 11 jaar (tussen 1993 en 2004)
nu pas aangekomen bij hun zevende studioalbum. Op Kim Deal (bas, zang) na (deze is door Paz
Lenchantion van o.a. A perfect Circle en Zwan opgevolgd rond 2014) bestaat de band nog steeds
uit dezelfde leden: Black Francis (zang, gitaar), Joey Santiago (gitaar) en David Lovering
(drums). De eerste single die vrijgegeven werd is ‘On Graveyard Hill’ en deze klinkt veelbelovend.
Tweede single, net uitgekomen, is een stuk poppiër, ik ben heel benieuwd naar de rest!

Liam Gallagher – Why Me? Why Not.
Release: 20-09-2019

CD/Cddeluxe/LP/LPLTD•INDIEONLY

‘Why Me? Why Not’ is het tweede solo-studioalbum van Liam Gallagher. Voor het album werkte
Gallagher samen met onder andere producers Andrew Wyatt en Greg Kurstin, die ook mee
schreven aan zijn succesvolle debuut solo album, ‘As You Were’ (2017).
Inmiddels is de eerste single vrijgegeven, klik daarvoor op de albumhoes.
En…….als je NU het album reserveert via ons maak je kans op 2 vrijkaarten voor het
concert 7 februari in Ziggo Dome!

Keane – Cause And Effect
Release: 20-09-2019

CD/Cddeluxe/LP/LPdeluxe

Ik weet het nog als de dag van gisteren dat de debuutplaat van deze band uitkwam, inmiddels
blijkt dat alweer 15 jaar geleden te zijn….. time flies! Die plaat ‘Hopes And Fears’ behaalde
platina en de opvolger twee jaar later werd bekroond met de Gouden status. Helaas is de band
daarna niet in de prijzen gevallen en eigenlijk een beetje op de achtergrond geraakt voor mijn
idee. Of ‘Cause And Effect’ daar verandering in gaat brengen weet ik niet, aan de eerste single te
horen lijkt het vrij poppy in vergelijking met de eerste twee albums maar luister vooral zelf even!

Brittany Howard – Jaime
Release: 20-09-2019
Dat deze naam je niet meteen iets zegt kan ik me helemaal voorstellen, dit is haar eerste soloplaat maar de meeste van jullie zullen haar wel degelijk kennen, ze is namelijk de frontvrouw/
zangeres van Alabama Shakes! Beluister om je geheugen op te frissen nog even de track ‘Hold
On’ uit 2012. deze plaat, Jaime, is opgedragen en vernoemd naar haar zus die veelste vroeg
overleden is. Muzikaal gezien doet het (uiteraard) denken aan Alabama Shakes, hoe kan het ook
anders met zo’n stem, maar met het verschil dat deze plaat wel wat meer soul ademt!

The Beatles – Abbey Road • 50th Anniversary Edition
Release: 27-09-2019

zie tekst

Op 27-09-2019 komen de 50th anniversary versies uit van The Beatles 'Abbey Road'.
Deze prachtige door Giles Martin (zoon van George Martin) geremixte editie laat je van het album genieten
als nooit tevoren.
RESERVEER NU JOUW EXEMPLAAR!
Wil je meer info? Kom even langs in de winkel of stuur een mailtje naar freemusic-gouda@planet.nl
Er komen 5 verschillende versies uit:
1CD • 2CD • 4CD boxset • LP • 3LP
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CD/LP
Release: 06-09-2019

CD/MC/LP/BOXset
Release: 06-09-2019

CD/LP
Release: 06-09-2019

CD/LP/BOXset
Release: 06-09-2019

Tinariwen
Amadjar

Devendra Banhart
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CD/LP
Release: 06-09-2019

CD/LP
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CD/LP
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CD/LP
Release: 13-09-2019

The Lumineers
III
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CD/2LP
Release: 13-09-2019

CD/2LP
Release: 27-09-2019

CD/LP
Release: 27-09-2019

CD/2LP
Release: 27-09-2019
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