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

Birth Of Joy – Hyper Focus                                                                                                   CD/LP

Birth Of Joy, al meer dan 10 jaar één van de beste en meest energieke live bands van Nederland. 
Met ruim 450 shows in de afgelopen 3 jaar hebben ze menig concertbezoeker meegenomen maar de 
Rock 'n Roll van de jaren '60 en '70. In het genre hebben ze inmiddels hun sporen wel verdiend maar 
vooralsnog ligt het echte succes vooral buiten onze landsgrenzen. Wat is dat toch... je hoort dat zo 
vaak, misschien is de 'scene' in Nederland gewoon te klein, geen idee. Waar het in ieder geval niet aan 
ligt is aan de band zelf. Zo puur, oprecht, energiek en intens hoor je een band niet vaak en nu, bij hun 
vijfde plaat is het gelukt de live sound ook bij jou in de woonkamer te brengen, beter wordt het niet!

Lo Moon – Lo Moon                                                                                                             CD/2LP

Oké, luister eerst even naar deze single: 'This Is It'..... dat doet toch denken aan Talk Talk? Ik vind in 
ieder geval van wel en aangezien Talk Talk één van de beste bands is die de jaren 80 heeft gebracht 
was ik uiteraard meteen heel enthousiast. Geheel uit het niets een band die me in ieder geval qua 
stemgeluid aan Mark Hollis doet denken, te gek! Dit debuut is redelijk poppie en overgoten met een 
jaren 80 synth-pop sausje maar ook 'The War On Drugs' achtige gitaargeluiden komen voorbij. Wat niet
heel vreemd is aangezien Adam Granduciel (zanger/gitarist The War On Drugs) een vriend van de band
is. Hij doet trouwens ook mee op de plaat! Productie is perfect voor dit genre, redelijk 'dicht gesmeerd' 
en was in handen van Chris Walla (Death Cab For Cutie) en Francois Tetaz (Gotye). Fijne plaat!

Claw Boys Claw – It's Not Me, Part 1                                                                                   CD/LP

Claw Boys Claw....opgericht in 1983, dat wil dus zeggen dat de band al 35 jaar meegaat! En nog 
steeds, vanaf het aller begin, met Peter te Bos op zang en John Cameron op gitaar. Uiteraard zijn de 
mannen ook niet meer de jongste maar dat zou je niet zeggen als je de plaat hoort. 
De garage/psychedelische rock die we zo goed kennen van deze band heeft niets aan rauwheid of 
intensiteit ingeboet. Buiten dat ze natuurlijk vooral als Claw Boys Claw klinken hoor ik wel diverse 
invloeden bij het album, zo komt de vibe van Iggy Pop (Stooges) soms voorbij of Nick Cave 
bijvoorbeeld. Messcherp en (nog steeds) relevant. Menig Rock 'n Roll band zal hier jaloers op zijn!

The Doors – Live At The Isle Of Wight Festival/1970                             DVD+CD/DVD/Blu-Ray

Het laatste (tot nu bekende) gefilmde concert van The Doors tijdens hun optreden bij het Isle of Wight 
Festival, een festival waar meer dan 600.000 mensen aanwezig waren (!!). Op deze dvd een Jim 
Morrison waarvan toen niemand had kunnen denken dat hij een jaar later er niet meer zou zijn. Een 
rasartiest en zeker deze periode vind ik hem op z'n sterkst. Zijn stem behoorlijk doorleeft, het 
voorkomen van minimaal een man van 40 maar daaronder een jongetje eigenlijk nog maar 26 jaar 
oud. De band speelt strak, dwingend met swing, zoals (bijna) altijd. Het podium is alleen verlicht met 
een rode schijnwerper wat een bizar effect heeft. Was overigens zo omdat de band niet wist dat ze zelf 
licht hadden moeten meenemen ;) Prachtig en uniek tijdsdocument van één van de beste bands ooit!

Belle & Sebastian – How To Solve Our Human (parts 1-3)                                          CD/3X12”

Belle & Sebastian viert hun 20 jarige jubileum met een nieuw album, of eigenlijk is het de combinatie 
van een serie EP's die vorig jaar zijn uitgebracht. 
Waar we 'normaal gesproken' gewend zijn van deze band dat bij ieder album de liedjes perfect op 
elkaar afgestemd zijn is dat nu wel anders.  'How To Solve Our Human (parts 1-3)' is een zéér divers 
album geworden waarmee ze laten zien dat ze van alle markten thuis zijn. Uiteraard horen we ook de 
zoetige pop die we zo goed kennen maar ook heel wat bombast en vrolijkheid. 
Een band die zich niet in een hokje laat duwen, en dat is alleen maar bewonderenswaardig!

https://youtu.be/MlGlPO0Zi2k
https://youtu.be/AF4v7-YaLiU
https://youtu.be/f8mCtZnf4Xw
https://youtu.be/JsL1fVhaNbg
https://youtu.be/1nHhGUkq-gM
https://youtu.be/IXwi535vLQ8


VERDER UITGEKOMEN
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE (mits beschikbaar)

John Bramwell  Car Seat Headrest Wild Beasts De Jeugd v Tegenwoordig
Leave Alone The Empty... Twin Fantasy Last Night All My... Luek

Inmiddels weet iedereen wel Complete heropname van het Wild Beasts stopt er (helaas) 6de plaat van deze puberale,
dat ik deze artiest fantastisch door de 'indie-pers' bejubelde mee. Gelukkig hebben ze maar oh zo grappige, mid- 
vind. Wat fijn dat de plaat nu  debuut uit 2011. Geen makke- nog een afscheidscadeautje dertigers die inmiddels al 13
e-i-n-d-e-l-i-j-k, na heel veel lijke plaat maar eentje die voor ons in de vorm van een jaar als 'De Jeugd' zalen en
uitstel, verkrijgbaar is! langzaam onder je huid kruipt. (semi) live album! festivals op z'n kop zetten! 
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AANKOMENDE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE (mits beschikbaar)

Editors – Violence                                                                          CD/CDBOX(LTD)/LP/LP(LTD)
Release: 09 maart 2018

Hallelujah! Een nieuwe Editors en tevens single, wat opvalt is dat het behoorlijk opbouwt en vrij heftig 
aangezet is, eigenlijk zoals je de band het liefst hoort. De andere single 'Magazine' is totaal anders 
maar heeft een enorme sexy vibe, behoorlijke bombast en hoge single potentie. Grote zalen en mega 
festivals zullen ze zeker hiermee plat krijgen. Dit zesde studioalbum wordt er waarschijnlijk eentje waar
we verschillende kanten van deze band gaan leren kennen. De band die toch al vanaf hun eerste plaat 
(The Back Room, 2005) één van de grootste (nog levende) bands is, terecht ook!

– LET OP! –  
Wil je gegarandeerd zijn van jouw exemplaar op de release dag? Reserveer deze dan!

David Byrne – American Utopia                                                                                           CD/LP
Release: 09 maart 2018

David Byrne, 65 jaar al al ruim 42 jaar op de bühne! Uiteraard is hij het meest bekend van Talking 
Heads (van 1975 – 1991) maar daarna zijn er nog genoeg solo-projecten geweest. Onder anderen met 
Brian Eno en Norman Cook. EN... 6 jaar geleden heeft hij het fantastische project met St. Vincent 
gehad. 'Love This Giant' was het album wat daaruit voortvloeide en heeft het hoog 'schopt' in de 
eindlijstjes van dat jaar, o.a. Door de fantastische single: 'Who'. Maar nu komt er dus weer een solo 
album aan en na het horen van de eerste twee singles, klik hier en op de hoes, kan ik niet anders 
zeggen dat ik al 'om' ben. Nu hopen dat de andere acht tracks ook de moeite waard zijn ;)

Met vriendelijke groet,

Patricia van Dam
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