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Jack White – Entering Heaven Alive

CD/LP/LPcoloured•INDIE

Begin april kwam ‘Fear Of The Dawn’ uit, het vierde solo-studio-album van Jack White,
een stevig, ‘ouderwets’ rockend album wat vooral ook deed denken aan de begin jaren
van The White Stripes. Nu, nog geen vier maanden later, is er alwéér een nieuwe plaat uit.
Op deze plaat hoor je een hele andere kant van Mr. White: rustig, ingetogen en
bijna helemaal semi-akoestisch.
Mooie tegenhanger dus van het vorige album, samen perfect!

The Kooks – 10 Tracks To Echo In The Dark

CD/LPcoloured•INDIE

Dit album van The Kooks klinkt verrassend fris, positief en heel wat elektronischer dan we
van ze gewend zijn. Gebleven zijn de lekkere, bijna onbezorgde, songs.
Een beetje zoals ze dat ook zo goed konden helemaal aan het begin van hun carrière.
Ik denk niet dat ze ooit hun debuutplaat zullen overtreffen…
(Weet je nog? Met o.a. ‘Naïve’, ‘She Moves In Her Own Way’ en ‘Seaside’) maar toch staan er zeker
een paar fijne catchy nummers op deze plaat, check bijvoorbeeld ‘Cold Heart’ , ‘Jesse James’
of de samenwerking met Milky Change: ‘Beautiful World’. Fijn zomerplaatje!

Interpol
The Other Side Of Make..

Motorpsycho
Ancient Astronauts

Valerie June
Under Cover

Hot Chip
Freakout/Release

Zevende album van deze
postpunkers is iets minder
donker dan we gewend zijn!

In vier tracks reis je de
gehele muzikale 70s door

Haar interpretatie van een
aantal songs van haar
favoriete artiesten.

Altijd al een voorliefde gehad
voor de sound van dit
elektro-pop gezelschap!
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Jeff Beck & Johnny Depp
18

Black Midi
Hellfire

Ural Thomas & The Pain
Dancing Dimensions

Ty Segall
Hello, Hi

Huh?!
Aan promo geen
gebrek in ieder geval ;)

Zeer experimentele jazz/funk
math-rock/industrial noise
Heeft wat luisterbeurten
nodig...als je het aandurft!

Heerlijk west-coast Soul/Funk
voor liefhebbers van o.a.
Durand Jones. Ps…
Ural Thomas = 82 jaar!

Veertiende solo-album
alweer van deze
‘GarageRock-Koning’
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Ry-X – Blood Moon
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Vierde solo-album van Ry-X, geboren in Australië als Ry Cuming. Ik hoorde voor het eerst van deze
artiest door het debuutalbum ‘Liminal’ van zijn project (samen met Adam Freeland en Jens Kuross)
genaamd: The Acid. Wat mij betreft één van de beste indie-trip/hop platen van de afgelopen tien
jaar! Een jaar later was er ineens een nieuw project van hem ’Howling’, deze keer samen met de
Duitse Frank Wiedemann. Ook te gekke plaat maar wat eigenlijk al die platen zo goed maakt is zijn
ietwat ijligezangstem, de combinatie met elektronica hiermee is gewoon voor elkaar gemaakt!
Voor fans van o.a. bovenstaande projecten én bv James Blake, The XX, Jamie Woon en Sohn.

Muse – Will Of The People

CD/LP

Laatste (en enige) keer dat ik Muse heb gezien was in 2003 in Ahoy,
phoe... bijna twintig jaar geleden dus alweer! Dit was een beetje de
periode rondom de release van ‘Origin Of Symmerty’, wat mij betreft
(nog steeds) de beste plaat...met het debuut ‘Showbiz’ samen dan.
In alle jaren daarna zijn er uiteraard genoeg vette singels uitgekomen
maar persoonlijk vond ik de albums in z’n geheel nooit zo compleet
kloppend als ervoor. Eerste indruk van dit album begint bij het nummer
‘Will Of The People’ wat een heel lekker nummer zou zijn als het niet zo deed denken aan
‘The Beautiful People’ van Marilyn Manson… tweede track ‘Kill Or Be Killed’ knalt er wel
gelukkig wel lekker in. Mijn mening over de rest van het album hou je nog tegoed…
vandaag is de release!
PS Iedereen die dit album koopt maakt kans op een TOTEBAG, een SKATEDECK of
2 TICKETS voor de show in Carré op 23 oktober!

VERDER UITGEKOMEN...
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Heather Nova
Other Shores

Machine Head
Of Kindom And Crown

Tim Knol
Lightyears Better

Steve Earle & The Dukes
Jerry Jeff

Coveralbum, incl.
‘Rick Astleys ‘Never
Gonna Give You Up’ ;)

Tiende album maar eerste
conceptplaat én eerste plaat
met nieuwe gitarist Kiełtyka!

Knol voelt zich frisser en
fitter dan ooit, deze plaat
gaat over die weg daarheen.

Ode aan de Amerikaanse
Country en folk singer-/songwriter
Jerry Jeff Walker.
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DeWolff & Dawn Brothers – Double Cream
Release: 02-09-2022

CD/LP

De meeste van jullie zullen deze bands wel (her)kennen, Dawn Brothers hebben hier een keertje in
de winkel gespeeld met Record Store Day en DeWolff heeft zijn sporen al lang en breed verdiend in
Nederland, en zeker ook over de grens. Beide bands maken een muzikale brug tussen ‘toen en nu’.
Dat maakt dat beide frontmannen: Pablo van de Poel (DeWolff) en Bas van Holt (Dawn Brothers)
vijf jaar geleden bedachten dat ze wilde werken aan wat nummers in de trant van Sam Cooke,
Otis Redding, Ray Charles, The Coasters, Clovers en al die andere grote soul- en rhythm & bluesartiesten waar het allemaal mee begon. In 2021 was het eindelijk zover, zijn ze bij elkaar gekomen
en hebben ze in 4 sessies: 1 dag schrijven, 1 dag opnemen en 1 dag mixen ‘Double Cream’ volledig analoog opgenomen.
Eerste single ‘What Kind Of Woman’ klinkt in ieder geval ontzettend lekker, zeer benieuwd naar de rest!
Turin Brakes – Wide-Eyed Nowhere
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Zo begin 2000 kwam er een muzikale stroming opzetten die door de NME (Brits vooraanstaand
muziektijdschrift) de ‘New Acoustic Movement’ genoemd werd. Grootste artiesten daarin waren
I Am Kloot, Kings Of Convenience, Starsailor, Coldplay en dus ook Turin Brakes. Eigenlijk was ik van
al deze debuutplaten zeer onder de indruk maar degene die ik nog steeds heel vaak draai zijn de
platen van I Am Kloot en Turin Brakes. De eerste drie platen van laatst genoemde band zijn me
sowieso heel dierbaar – voor de geïnteresseerden… het debuutalbum (check bijvoorbeeld even de
heerlijke albumopener ‘Feeling Oblivion’ en het ontroerende ‘Underdog (Save Me)’) is net weer
leverbaar geworden op 2LP met daarop ook een hele plaat vol fantastische demo-opnames!
De eerste nummers die ik heb mogen horen van ‘Wide-Eyed Nowhere klinken veel belovend, ik kijk vol ongeduld uit naar
de release datum! En het is nog even wachten maar gelukkig kunnen we ze ook weer live bewonderen… eind februari
geven ze drie shows in Nederland, in: De Helling, Bitterzoet en Rotown. Tip!

DE KEUS VAN DE KLANT!

Deze keer speciale aandacht voor de volgende gast recensent: Ronald van der Wal!
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 ook een oudje in het zonnetje zetten!

M.J. Lenderman - Boat songs
Release 23-09-2022

CD

Sommige liedjes komen binnen. Dat effect had M.J. Lendermann uit North Carolina.
Zijn mix van Americana, country en Indie houd je vast van het begin tot eind.
De muziek is ruw en ongepolijst. Lendermans stem doet denken aan die van Will Toledo
van Carseat Headrest. Zijn gitaargeluid is ruig en klinkt als Neil Young, Built to Spill en
Dinosaur JR. Lenderman weet de fuzz en overdrive blindelings te vinden.
Hij laat horen waarom de elektrische gitaar ooit is uitgevonden. Amerikaanser kan het niet.
De plaat begint met het up temponummer Hangover game. Liedjes als You have bought
yourself a boat vallen in diezelfde categorie. Liedjes als Toontown, waarin hij zijn zoektocht
naar Disneyworld bezingt, en Six Flags zijn loom en slepend.
Werkelijk een hele mooie plaat waarmee we de volgende lockdown wel doorkomen.
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