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Stef Bos – Kern                                                                                                          CD/LP(+CD)

Stef Bos: "'Kern' werd geboren door een verspreking in een gesprek met mijn zoon. 
Toen ik hem vroeg wat hij later wilde worden en hij geen zin had die open deur in te trappen wilde hij 
een grap maken door mij hetzelfde te vragen…. Papa, wat wil jij later worden als je groot bent?
Maar hij versprak zich en vroeg…. Papa, wat wil jij later worden als je dood bent? Daar werd voor mij 
'Kern' geboren. De schoonheid van de vergissing…wat een vraag om te stellen…veel interessanter dan 
de oorspronkelijke vraag.” Deze plaat heeft als thema liefde, vriendschap, de schoonheid van het 
ouder worden en de tijd waarin we op dit moment leven. Ontroerend, oprecht en puur. Morgen in huis!

Black Rebel Motorcycle Club – Wrong Creatures                                                             CD/2LP

'Wrong Creatures' is het achtste album van deze garage rockers. De vorige zeven platen waren stuk 
voor stuk een schot in de roos, maar mijn voorkeur bleef wel uitgaan naar de eerste albums. 
Gelukkig heeft deze plaat de sound van de eerdere platen en dus minder gepolijst dan de vorige twee 
albums. Eerste single 'Little Thing Gone Wild' klinkt catchy, rauw, stuwend en als een track waar live 
het dak van afknalt. Niet iedere track heeft dezelfde stevigheid als de single, daardoor is
'Wrong Creatues' misschien wel hun meest diverse album ooit. Ze hebben zichzelf weer 
teruggevonden, wat heerlijk! Lekkere plaat!
 

Glen Hansard – Between Two Shores                                                                                 CD/LP

Glen Hansard, geboren in Ierland en frontman van de band The Frames. 
The Frames was een band met veel fans maar langszamerhand is de solo-carriere van Glen Hansard 
de band, qua populairiteit, aan het inhalen. Niet zo gek ook aangezien het laatse (en fantastische) 
studioabum van The Frames 'The Cost' alweer twaalf jaar oud is. 
Glen zit niet stil en komt nu met zijn derde solo-album. Prachtige ingetogen semi-akoestische 
nummers en dat in combinatie met zijn fantastische stem, puurheid en intensiteit maakt 
Glen Hansard (voor mij) één van de beste singer-songwriters van deze tijd. 

Beth Hart & Joe Bonamassa – Black Coffee                                                                     CD/2LP

Vier jaar is het geleden dat het voor een Grammy genomineerde album ‘Seesaw’ werd uitgebracht 
door singer-songwriter en blues-rock heldin Beth Hart en (blues)gitaarheld Joe Bonamassa. Sindsdien 
hebben beiden bepaald niet stil gezeten: de solo-albums bleven komen en werden opgevolgd door 
uitverkochte zalen. De tijd was echter rijp om weer eens samen wat te doen, 'Black Coffee' is een 
collectie vurige interpretaties van soulparels. Met producer Kevin ‘The Caveman’ Shirley aan het roer, 
is het resultaat een indrukwekkende soul-achtbaan die songs eert en herinter-preteert van o.a. Etta, 
James, Ike & Tina Turner, Ella Fitzgerald, Howlin’ Wolf en Lucinda Williams. Vanaf morgen verkrijgbaar!

Turin Brakes – Invisible Storm                                                                                           CD/LP

Eén van mijn favoriete bands, zo'n band waarvan ik de platen regelmatig uit de kast blijf pakken,
ook jaren na release.  Morgen is het zover en verschijnt het nieuwe, achtste studioalbum.
Na zeven studio albums en meer dan een miljoen verkochte albums zou je kunnen zeggen dat 
Turin Brakes inmiddels een band van formaat is. Toch is de grote doorbraak nooit gekomen. 
Wat (voor ons) uiteraard ook weer voordelen heeft. Zo spelen ze 20 april 'gewoon' in Tivoli de Helling 
en niet in één of ander mega stadion. Nieuwe album is wat meer uptempo en poppiër dan we gewend 
zijn, ben benieuwd hoe deze gaat vallen. De eerste single is 'Would You Be Mine'.

https://youtu.be/pLJwEkkc-MQ
https://youtu.be/nBjg8zSqvQc
https://youtu.be/cy_9NaR9P6Y
https://youtu.be/GUTpDltcovE
https://youtu.be/INEK7vI3jy0
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Tim Knol Ghost Frank Boeijen Calexico
Cut The Wire Ceremony And Devotion Palermo The Thread That Keeps Us

Vierde album van Dhr Knol Eerste live-album, of zoals “Palermo is een ode aan de Tiende plaat van deze indie-
bestaat uit 13 perfecte ze zelf noemen: 'Live Ritueel' liefde in de breedste zin van Tex-Mex band. Terug naar de 
popliedjes met een sixties vibe. Het woord” basis. Wilco fans....let op!

CD/LP(+CD) 2CD/2LP Boek plus 2CD CD/2CD/LP/2LP

Joe Satriani Eminem Magnus N.E.R.D.
What Happens Next Revival Best Of No One Ever Really Dies

16de album alweer van deze 19 spiksplinter nieuwe Na twee studioalbums is dit N.E.R.D bestaat al 17 (!!) jaar.
gitaarvirtuoos met Chad Smith tracks met gastbijdrages het afscheidscadeau van het Hit na hit en inmiddels is dit het
(RHCP) op drums  én Glenn van P!nk, Kehlani, Beyoncé, perfecte duo: Tom Barman 5de studioalbum met o.a. M.I.A.,
Hughes (Deep Purple) op bas. Ed Sheeran & Alicia Keys! (dEUS) én CJ Bolland. Rihanna en Kendrick Lamar.

CD/CDdeluxe/2LP CD CD CD

Shame Django Django First Aid Kit Flying Horseman
Songs Of Praise Marble Skies Ruins Rooms/Ruins

Rauw, jong, Brits, bevlogen, Mega hit scoorden ze Vier jaar na mega-hit Deze Belgische band is één van
post/pop-punk. *****NME. Met de eerste single van 'My Silver Lining' nu  m'n favorieten. Donker,  bluesy
De Britse pers heeft deze band hun debuut in 2012 met eindelijk de opvolger van (mee)slepend, experimenteel &
uitgeroepen tot 'Next Big Thing' 'Default'. Nu 6 jaar later de Zweedse zusjes spannend. Voor liefhebbers van
En dat kan best eens kloppen. is daar eindelijk de opvolger.  Söderberg. N.Cave, Madrugada& Tindersticks

CD/LP CD/LP(+CD) CD/LP CD/2LP

https://youtu.be/vQwIDYF35ao
https://youtu.be/ozoN_LVrRb8
https://youtu.be/wwcxPMLqRPg
https://youtu.be/8pt8aTz5ZAk
https://youtu.be/L_u97PqWX6g
https://youtu.be/T9lGlbTMOXg
https://youtu.be/TU1lFU__2fI
https://youtu.be/nDY_1GNNVi0
https://youtu.be/ryr75N0nki0
https://youtu.be/wp3op-DYFG4
https://youtu.be/yS7YL5lkHl0
https://youtu.be/7Mz_K1b5rVk
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Clean Pete Franz Ferdinand The Wombats Alela Diana
Afblijven Always Ascending Beautiful People Will Cusp

Ruin Your Life
Aanstekelijke Nederlandstalige Dé festivalband bij uitstek! Eerste single Émigré is betover-
hitgevoelige popmuziek en Zelfde en herkenbare sound Allereerst...kanshebber voor end mooi. Als iedere track de
aankomende maanden als zoals we ze kennen...maar titel van het jaar! Op deze           zelfde schoonheid heeft dan is
voorprogramma van The Kik zeg nou eerlijk. Zou jij iets plaat niets dan onweer-               deze plaat minimaal van dezelfde
te zien door het hele land! anders van ze willen horen? staanbare pophitjes.                    statuur als 'The Pirate's Gospel'.

CD/LP(+CD) CD/LP CD/LP CD/LP
Release: 02-02-2018 Release: 09-02-2018 09-02-2018 09-02-2018

John Bramwell – Leave Alone The Empty Spaces                                                         CD/LP
Release: 02-02-2018

Persoonlijk kunnen weinig singer/songwriters me echt ontroeren, toevallig genoeg komen twee van
m'n favorieten in deze nieuwsbrief voor. Zoals je hebt kunnen lezen, Glen Hansard MAAR als ik 
maar één favoriet zou mogen noemen, kies ik, zonder twijfel voor John Bramwell. Sommige van 
jullie zullen hem kennen als zanger van I Am Kloot, met zijn band heeft hij onwaarschijnlijke mooie
platen gemaakt maar ook solo is ieder liedje raak, puur, rauw, oprecht en echt. Hij tourt enorm 
veel en heeft een voorliefde voor Nederland en speelt hier dus soms wel meerdere keren per jaar. 
Ga alsjeblieft een keer kijken. Hij zit al ruim 20 jaar in het vak maar er is geen spoor van sleur te 
ontdekken, zodra hij op het podium staat is hij als een vis in het water en buiten dat hij bijzonder 
grappig is (stand up kan hij ook altijd nog gaan doen) pakt hij heel de zaal in bij ieder nummer wat
hij inzet. Aanrader...maar dat had je al door denk ik ;)

Joan As Police Woman – Damned Devotion                                                                  CD/LP
Release: 09-02-2018

Joan As Police Woman is geboren als Joan Wasser in 1970. Na een roerige jeugd raakte ze meer en
meer met muziek in contact en begon ze viool te leren spelen. Al snel bleek dat ze hier een talent 
voor had en dus in no-time speelde ze in een band: The Dambuilders. Toen ze behoefte kreeg aan 
meer muzikale ruimte koos ze voor haar eigen muzikale carriere. Tot de dag des oordeels, haar 
vriendje...jullie wel bekend: Jeff Buckley verdronk in de Mississippi. Na een lange periode van rouw
pakte ze haar leven weer op en na een paar bands (o.a. Anthony And The Johnsons) besloot ze 
haar eigen band, Joan As Police Woman, op te richten. 2006 kwam haar debuutalbum uit en deze 
werd meteen door iedere zelfrespecterende muziekjournalist de hemel in geprezen net als alle 
opvolgende albums trouwens. 'Damned Devotion' is haar zevende studioalbum en ik verwacht dat 
dit ook weer 'gewoon' een prachtig album is. Voor fans van o.a. A Girl Called Eddy, Aimee Mann, 
fam.Wainwright en Ane Brun! 

Met vriendelijke groet,

Patricia van Dam
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