NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Klangstof – The Noise You Make Is Silent

CD/LP

Klangstof is de band rondom Koen van de Wardt, opgegroeid in Noorwegen en sinds 2013
woonachtig in Nederland, Amsterdam. Na zijn carrière met Moss is hij zijn ‘eigen’ band gestart:
Klangstof! Debuut ‘Close Eyes To Exit’ (2016) was een fantastische plaat die door muziekliefhebbend
Nederland op handen werd gedragen en daardoor in menig eindlijstje van dat jaar kwam! Inmiddels
is het een paar jaar verder en tijd voor de opvolger. Op de nieuwste plaat horen we een duidelijk
andere Klangstof, sowieso met een meer elektronisch geluid en veel meer gelaagdheid. Een album
welke aandacht vergt maar bovenal eentje die langzaam maar zeker onder je huis kruipt!
Pat Metheny – From This Place

CD/2LP

Deze jazz gigant is weer terug en kreeg vorige week maar liefst 5 sterren in de Volkskrant!
Op deze plaat staan tien nieuwe composities van Metheny. Op het album wordt hij onder andere
vergezeld door zijn oude drummer, Antonio Sanchez, de Maleisische / Australische bassist Linda May
Han Oh, en de Britse pianist Gwilym Simcock evenals het Hollywood Studio Symphony o.l.v. Joel
McNeely. Ook te horen zijn gastoptredens van Meshell Ndegeocello, Gregoire Maret en Luis Conte.
Al meer dan 40 jaar laat Metheny zich kennen als een van 's werelds beste, en vooral meest
innovatieve gitaristen in de jazz scene. Met dit album laat hij zien nog lang niet uitgespeeld te zijn!

Tame Impala – The Slow Rush

CD/2LP/2LP LTD COLOURED-INDIE ONLY

Ok, eerlijk is eerlijk….het is even wennen, deze nieuwe plaat van Tame Impala. Multi-instrumentalist
Kevin Parker, het brein achter deze bandnaam, heeft de hele plaat zelf ingespeeld (net als de vorige
platen overigens) en kiest duidelijk voor een andere boeg. Natuurlijk hoor je de sound van Tame
Impala er onmiskenbaar erdoorheen maar dan wel overgoten met een (eighties) disco-sausje. Dit
maakt dat je wel de tijd ervoor moet nemen omdat de plaat absoluut moet groeien maar na een
paar keer draaien is het ook wel verfrissend eigenlijk. In ieder geval een perfecte lente plaat, een
paar graden warmer en een zonnetje zal de het album zeker goed doen! LET OP! LTD 2LP is bijna op.

Wolf Parade – Thin Mind

CD/LP/LP COLOURED

‘Thin Mind’ is alweer het vijfde studioalbum van deze band uit Canada. De band is in 2003 ontstaan
in Montreal en kwamen een beetje tegelijkertijd op met Arcade Fire. Waar Arcade Fire inmiddels een
mega band is geworden is Wolf Parade dat niet. Dat wil overigens niets zeggen over de kwaliteit van
de band maar ik kan me ergens voorstellen dat Wolf Parade wat minder toegankelijk is. Toen ik dit
album luisterde kwamen de vocalen me zo bekend voor en na meerdere luisterbeurten wist ik het
ineens… Het lijkt op Moonface (ken je het prachtige ‘November 2011’ nog?)… dit bleek geen toeval
want het is dezelfde zanger (haha). Inmiddels komt ‘Thin Mind’ niet meer uit de speler.
Heerlijke indie-pop plaat gedoopt in de jaren tachtig!
Agnes Obel – Myopia

CD/LP

Tien jaar geleden kwam het debuut ‘Philhamonics’ uit van deze Deense dame. Inmiddels is de
officiële video van de single van die plaat, het bijzonder mooie ‘Riverside’, op youtube al 32.178.037
bekeken, da’s niet slecht voor een relatief onbekende artieste! Het debuut kenmerkte zich door het
zeer ‘kleine’ geluid, bijna uitsluitend vocalen en piano. Op haar latere platen wordt de sound wat
elektronische en daardoor voller. Op ‘Myopia’ is dat zeker ook het geval, meer instrumenten en
gebruik van elektronica wordt niet geschuwd maar nog steeds blijf haar muziek iets mystieks hebben
en haar stem bijna iets engelachtigs. Kortom, ‘gewoon’ weer een prachtige plaat!
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Jonathan Wilson – Dixie Blur
Release: 06 maart 2020

CD/2LP COLOURED

Hoewel Wilson vanaf zijn geboorte omringt was door muziek begon zijn officiële muzikale carrière in
2011 bij de release van het album ‘Gentle Spirit’ waar het album op#4 terecht kwam bij Mojo
Magazine bij de verkiezing: ‘beste plaat van het jaar’! Jonathan is een muzikaal wonder kind.
Zo is hij een piano en een gitaar virtuoos, een fantastische liedjesschrijver en producer. En heeft hij
inmiddels met een indrukwekkende lijst aan artiesten samengewerkt, zoals bijvoorbeeld: David
Crosby, Neil Young, Tom Petty, Roger Waters, Jackson Browne, Tame Impala en Father John Misty.
Allemaal vroegen ze Wilson om dan wel hun plaat te produceren of als bandlid mee op tournee te
gaan. Op zijn laatste plaat ‘Rare Birds’ ging Wilson verder van zijn oorspronkelijke Americana geluid
af en kiest voor meer ambient, psychedelica en New Age. Wat een bizarre combinatie van stijlen
opleverde en bovenal een geweldig album. NU aangekomen bij album nummer vier lijkt hij het iets
minder experimenteel aan te pakken maar zeker weten doe je het nooit bij Mr. Wilson.
Een release om naar uit te kijken!
Jose James – No Beginning No End 2
Release: 06 maart 2020

CD/2LP

Jose James is een meester in het vertolken van de perfecte combinatie van soul, r&b en jazz.
Zijn bijzonder warme stemgeluid zal weinig mensen onberoerd laten. Album vier werd een prachtig
coveralbum met werk van Billie Holiday. Na dit album kwam er een dip en werd er een
verschrikkelijk album de wereld in geslingerd… dus die vergeten we snel want de opvolger was wéér
een coveralbum maar nu met werk van Bill Withers. Je mag het natuurlijk officieel niet zeggen maar
inmiddels zet ik liever de plaat van Jose James op dan het origineel ;) En nu een nieuwe plaat met
eigen werk, gelukkig klinkt de eerste track, samen met Aloe Blacc, lekker oldskool en soulvol.
Hopelijk zet hij dat voort op de rest van het album!
Thomas Dybdahl – Fever

CD/LP

De Noorse Thomas Dybdahl leerde ik kennen door het project The National Bank, wat hij samen
had met leden van Jaga Jazzist en BigBang. Met name het album ‘Come On Over To The Other Side’
is één van mijn meest favoriete albums ooit. Lekkere afwisseling qua ritmes, bij vlagen zelfs
dansbaar en in combinatie met die wat hoge stem van Dybdahl... Perfect! Helaas is het album niet
meer verkrijgbaar, maar luister toch even naar: ‘Home’ Zijn solo-projecten zijn meestal ook heel
goed maar vaak wat mij betreft wat te rustig, toch lijkt het erop dat hij met ‘Fever’ een nieuwe weg
bewandeld en zijn ‘soul’ helemaal terug heeft! Check snel de single: ‘45’.

Pearl Jam – Gigaton
Release: 27 maart 2020

CD/LP

‘Gigaton’… sowieso één van de grootste releases van dit jaar! Een nieuw album
van Pearl Jam! Eigenlijk nog de enige band die nog actief is uit de jaren negentig
grunge periode. De eerste single doet meer denken aan David Byrne (van Talking
Heads) dan aan de sound die je gewend bent van Eddie Vedder en consorten
maar het zegt natuurlijk nog niets over het geluid van de rest van de plaat, de
tweede single ‘Superblood Wolfmoon’ is namelijk best wel wat meer ‘rocky’
Wij zijn erg benieuwd, en velen van jullie vast ook! Wil je gegarandeerd zijn van
een exemplaar op de release dag...vergeet dan niet om deze van te voren te
reserveren!
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