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KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

The Killers – Pressure Machine                                                                              CD/MC/LP

‘Pressure Machine’ is de zevende plaat van The Killers, de band rondom zanger/frontman 
Brandon Flowers. Iedereen kent deze stadionrockband wel, de band die met gladde, 
overgeproduceerde hits als ‘Mr. Brightside’, ‘When We Were Young’ en ‘Human’ uiteindelijk 
iedereen z’n hart veroverde. De band uit Las Vegas met bijpassende glimlach. Toen in ieder geval 
want anno 2021 klinken The Killers behoorlijk anders, uiteraard is de stem van Mister Flowers zeer
herkenbaar maar de sound is een stuk serieuzer en dat is dus wel even wennen eerlijk gezegd. 
Even je verwachtingen bij stellen maar als je dat kan blijft er toch een prachtige plaat over, 
check bijvoorbeeld het breekbare ‘Runaway Horses’ (ft. Phoebe Bridgers)!

Villagers – Fever Dreams                                                                        CD/LP/LP-coloured

Ik heb altijd al een zwak gehad voor de band Villagers en ik vermoed dat dit zesde studioalbum 
daar geen verandering in gaat brengen! Eerste single ‘So Simpatico’ is best wel anders qua sfeer 
dan wat we gewend zijn van deze band, zeker door het gebruik van saxofoon, fantastische combi 
overigens! Ook op de andere tracks komen er een groot diversiteit van instrumenten voorbij en 
daardoor heeft het geheel een bepaalde mate van optimisme zonder vrolijk te worden. Gelukkig 
maar, als ik voor mezelf spreek ;) Bijzonder mooie en intrigerende plaat van een band die bij dit 
album zichzelf opnieuw uitgevonden heeft zonder te breken hun eigen unieke stijl. Prachtig!

Jungle – Loving In Stereo                                                                   CD/MC/LP/LP-coured

Ook al voelt het alsof de zomer alweer voorbij is (ik heb zelf het idee dat er niet echt een zomer is 
geweest zelfs, maar dat is weer een ander verhaal) kan je met deze plaat de zonnestralen in ieder
seizoen thuis binnenhalen! Volgens het Britse producer/songwriters/muzikanten duo Josh Lloyd en
Tom McFarland is het album gemaakt als soundtrack voor ‘The Summer Of Love’… mooi streven 
natuurlijk al denk ik dat die zomer weer een jaartje opgeschoven is maar wat in het vat zit 
verzuurd niet zeggen we dan maar! Super lekkere plaat, met een elektronisch disco sausje, 
swingend en relaxed tegelijkertijd denk richting Kraak & Smaak, Caribou en Hot Chip!

Martha Wainwright –  Love Will Be Reborn                                                                 CD/LP

Martha Wainwright heeft haar sporen in de muziekwereld allang verdiend, hoewel dat bijna ook 
niet anders kan met Loudon Wainwright III als vader en Kate McGarrigle als moeder…
broerlief heet trouwens Rufus Wainwright! ‘Love Will Be Reborn’ is het zesde album van deze 
dame… aan de songtitels te zien is haar liefdes leven niet echt op een hoogtepunt maar zoals de 
titeltrack al aangeeft ziet ze het toch niet somber in hoewel ‘Hole In My Heart’ anders doet denken
klinkt zelfs dat nummer bijna positief! Beluister het prachtige (en enige gedeeltelijk Franstalige) 
‘Falaise de Malaise’ door op de hoes te klikken.

George Harrison – All Things Must Pass                                       diverse  zie recensie→

50 jaar geleden bracht George Harrison zijn magistrale debuutplaat uit.                              
Ter ere van deze 50ste verjaardag is ‘All Things Must Pass’ in maar liefst zes nieuwe 
uitvoeringen opnieuw uitgebracht. Afhankelijk van de uitvoering bevat iedere versie een 
aantal tot een ongekende groot aantal interessante extra's. Op allemaal horen we sowieso een
herziene mix, van de originele tapes, samengesteld door door Paul Hicks en zoon Dhani 
Harrison. Deze 50th anniversary komt uit als 2CD, 3CD, 5CD, 3LP, 5LP én 8LP set! 

https://www.youtube.com/watch?v=T6nU2aoqNsw
https://www.youtube.com/watch?v=JY354hiNgv0
https://www.youtube.com/watch?v=9Fj5DOhqYlA
https://www.youtube.com/watch?v=bguJJOGdAwU
https://www.youtube.com/watch?v=9UinEpwdGcA
https://www.youtube.com/watch?v=MRbKAsBOamY
https://www.youtube.com/watch?v=XscF2SeY4qA
https://www.youtube.com/watch?v=JwWroDWtIj8
https://www.youtube.com/watch?v=7-lWzQd_xeQ


DE KEUS VAN DE KLANT!

Deze keer speciale aandacht voor de volgende gast recensent: Ben Bijker!
De recensie hieronder is door hem geschreven, vind je het leuk om ook eens in de nieuwsbrief te komen met een recensie?
Stuur maar op! Mag voor nieuwe albums maar je mag een ook oudje in het zonnetje zetten!

Marianne Faithfull with Warren Ellis – She Walks In Beauty                         CD/2LP

Onlangs uitgekomen, prachtige en eigenzinnige cd van Marianne Faithfull en Warren Ellis. 
Tijdloze gedichten van o.a. Byron, Keats, Shelley, Wordsworth over de schoonheid,            
over de tijdelijkheid van het leven, de liefde of juist de onbereikbaarheid ervan, verlies en 
troost, allemaal gelezen met een inmiddels breekbare stem en gevat in sferische muziek. 
Muziek en teksten nodigen onweerstaanbaar uit tot contemplatie. En dat is precies wat we 
nodig hebben in deze bizarre tijd waarin we uitgedaagd worden om opnieuw waarde toe te 
kennen aan dat wat jou en mij beweegt. Luister maar naar ‘Ode to a Nightingale’ of           
‘The Bridge of Sighs’, ach elk nummer brengt haar eigen urgentie en noodzaak en voedt de
ziel. De doorleefde stem van Marianne Faithfull die elke zin, elk woord laat klinken met 
haar jaloersmakende dictie in combinatie met de genialiteit van Warren Ellis die met zijn 
muziek betoverende beelden weet te schilderen, brengen je in een zacht melancholische 
stemming. Alles valt op z’n plaats. Je voelt de liefde waarmee is samengewerkt.        

   Voor mij nu al de CD van het jaar!                                                                    

Ontroerend is ook het interview over deze samenwerking: klik daarvoor hier!

VERWACHTE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Iron Maiden – Senjutsu                                         diverse  zie recensie→
Release: 03-09-2021 

Ja echt, een hele nieuwe plaat van Iron Maiden, hun zeventiende om precies 
te zijn! De band, die al sinds 1975 bestaat, heeft altijd al dezelfde hardrock 
stijl gehad ondanks de wisselingen qua bandleden. 
Anno 2021 bestaat de band weer uit veel oudgediende: Steve Harris op (o.a.)
basgitaar, Dave Murray, Adrian Smith en Janick Gers op (o.a.) 
lead en rhytm gitaar, Nicko McBrian op drums en Bruce Dickinson 
(weer) op vocals. Verwacht dus geen stijlwisseling,
ik vermoed ook overigens dat niemand daar op zit te wachten dus dat is 
alleen maar positief! Check snel de single ‘The Writing On The Wall’ door op 
de hoes hiernaast te klikken!
Het album wordt verkrijgbaar als 2CD, 2CD digi, 2CD+Blu-Ray deluxe boxset,
3LP, 3LP coloured. Reserveer nu alvast jouw exemplaar!

Nynke Laverman – Plant                                                                                                CD/LP
Release: 17-09-2021

Nynke Laverman begon haar muzikale carrière in het Fries, op haar debuutalbum konden we Fado 
horen in het Fries, op de albums erna bleef de Friese taal maar werd de Fado losgelaten. Op haar 
nieuwste album horen we een hele andere sound, deels Engels, deels Fries. Ruimte voor 
elektronica, experiment en vooral haar manier van zingen is meer op fluisterniveau dan ooit. Geen 
uithalen die je bij haar Fado gewend bent maar spannende, kwetsbare, theatrale zang die mij zelfs
soms ook wel aan de laatste plaat van Wende doet denken. Luister vooral zelf even!

Met vriendelijke groet,
Patricia van Dam
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