NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

De Staat – Bubble Gum

CD/2LP

De eerste grote release van dit jaar is ook meteen eentje die staat als een huis! Drie jaar geleden brak
De Staat in 1X wereldwijd door met de single ‘Witch Doctor’. Inmiddels is het tijd voor de opvolger en
met eerste single: ‘KITTY KITTY’ geven ze meteen aan nog niets aan creativiteit, energie en
muzikaliteit te hebben ingeboet. Pasgeleden kwam de nieuwste single ‘Phoenix’ uit, hiermee laten ze
een hele andere kant van zichzelf zien en bij ‘Mona Lisa’ horen we bijna een mix van de bovenste twee
nieuwe tracks. ‘Bubble Gum’ zou best wel eens HET album van De Staat kunnen worden,
perfecte balans van deze band die zo divers is maar zo eigen is, bewonderenswaardig!

James Blake – Assume Form

CD

Eind 2010 werden we ineens omver geblazen door de fantastische track: ‘Limit To Your Love’ (met
zoveel bas dat menig auto speakertje het niet overleefde). Dit nummer bleek een cover te zijn van
Feist maar de versie van de, tot toen toe, onbekende Engelse producer, songwriter, muzikant James
Blake werd op handen gedragen door zowel het alternatieve publiek als door de dance liefhebbers. Een
jongeman van 21 die een nieuwe twist gaf aan wat wij eerst trip hop noemde, de twist waardoor dit
genre een hele nieuwe lichting kreeg. Op de deze plaat horen we een wat gevarieerdere sound, wat
meer upbeat en rap zelfs maar zonder de onweerstaanbare sexy minimal electropop vibe te verliezen.

Roos Blufpand – Kleed Me Uit

CD

Roos Blufpand… echt een catchy artiestennaam is het niet en tot voor kort had ik nog nooit van haar
gehoord totdat iemand me op haar wees en ik wat ben gaan ‘googelen’. Roos blijkt al twee albums voor
deze release te hebben uitgebracht en blijkt dus niet zo nieuw te zijn als ik dacht. Ik kom recensies
tegen waarin staat dat ze klinkt alsof Boudewijn de Groot en Ellen ten Damme een dochter zouden
hebben en die vergelijking is ‘spot on’. Roos heeft prachtige teksten maar is ook rauw, eerlijk, oprecht
en puur. Op haar nieuwe album wordt elektronica niet geweerd waardoor de vergelijking heel snel
gemaakt kan worden met Eefje de Visser maar dat lijkt me geen straf!

Indian Askin – Another Round

CD/LP

Wie was erbij in 2016, toen deze energieke band Recordstore Day kwam aftrappen in onze winkel?
Eén ding was zeker… iedereen die nog niet helemaal wakker was, was dat na dit optreden zonder twijfel
wel. Deze psychedelische-indie-pop-punk uit Amsterdam laat zich niet in een hokje plaatsen.
Net als het debuut ‘Sea Of Ethanol’ is het grote kenmerk van deze plaat ook diversiteit.
Wat het grote verschil is, is dat dit album nogal thematisch is en vooral alle stadia van een verbroken
relatie doorgaat. Van puntig, opgewekt en fris in ‘I Know How To Party’ naar de weemoed van
‘Keep It To Myself’ naar het catchy 'On And On'. Perfecte opvolger van een perfect debuut!

Balthazar – Fever

CD/LP

Klein wonder is het wel dat er toch nog een vervolg is gekomen op hun laatste (fantastische)
studioalbum ‘Thin Walls’ uit 2015. De mannen namen een pauze na zes jaar onafgebroken touren maar
gelukkig hoefde we niet lang te wachten voordat het eerste solo-project van de grond kwam, Warhaus
van Maarten Devoldere, met de beste album titel van dat jaar ‘We Fucked A Flame Into Being’ en de
onwaarschijnlijk sexy single: ‘The Good Lie’. Niet lang daarna bracht ‘collega’ Jinte Deprez misschien
wel het de beste debuutplaat uit van 2017 met J. Bernardt. En nu... nu zijn ze weer samen en met
hun eerste band Balthazar bezig. Op deze plaat kan je goed de invloeden van beide solo-projecten
horen wat meer diversiteit creëert en dat is, in dit geval, positief. ‘Fever’ maakt de verwachtingen waar.

VERDER UITGEKOMEN
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Joe Jackson
Fool

Deerhunter
Why Hasn’t…

Steve Gunn
Unseen In Between

Meindert Talma
Balsturig

Het 25ste album van
Joe Jackson!

Bijzondere popmuziek
die mainstream klinkt
maar dat niet is.

Heerlijk verslavende frisse
solo-gitaarpop-plaat van
de gitarist van Kurt Vile!

Meindert z’n 2de ‘voetbalalbum’! Met o.a. een ode
aan Arjen Robben!
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White Lies – Five
Release: 01 februari 2019

CD/LP/LP-LTD

Dit jaar is het alweer 10 jaar geleden dan het magistrale debuut ‘To Lose My Life’ van deze band
uitkwam. In één keer stonden ze wereldwijd op de muzikale kaart. De band werd album na album
steeds elektronische en poppy’er wat resulteerde in twee ‘groepen’ fans. De fans van het eerste uur die
de kille jaren 80 sound met invloeden van Joy Division en Interpol tot hun favoriet rekenen en de fans
van later… die meer richting The Killers neigen. Dit vijfde album gaat OF iedereen tevreden stellen OF
helemaal niemand. Op het eerste gehoor worden de twee stijlen gecombineerd en dat kan de perfecte
White Lies opleveren… maar daardoor kan ook de plaat tussen wal en schip terecht komen.

Beirut – Gallipoli
Release: 01 februari 2019

CD/LP

Het eerste wat me opviel aan deze plaat is de prachtige cover, het prachtige bevreemdende stilleven
wat trouwens perfect bij de muziekstijl van Beirut past. Deze band is ontstaan en opgericht door de
nu 33-jarige Amerikaan Zach Condon en heeft altijd al een hele eigen sound gehad.
De combinatie van indierock, folk en wereldmuziek zal niet iedereen meteen aanspreken maar geef
het toch maar een kans want grote kans dat dit jouw voorjaars (en misschien wel zomer)
soundtrack gaat worden. Check nu alvast beide singles: ‘Gallipoli’ en ‘Corfu’!

Within Temptation – Resist
Release: 01 februari 2019

CD/2LP/Boxset

Met een beetje vertraging is die daar dan toch echt, de nieuwe plaat van Within Temptation!
De inmiddels wereldbekende symfonische metal/gothic band, met roots uit Waddinxveen, rondom
frontvrouw Sharon Den Adel slaat met dit album een nieuwe hoek in. Moderner maar niet minder
krachtig, qua power zou je zelf aan het oude werk kunnen denken maar dan anno 2019.
Dit album heeft een boodschap en die houdt zo ongeveer in dat je kritisch moet blijven en moet
blijven waken voor authenticiteit in deze alsmaar digitaler wordende wereld.

The Jerry Hormone Ego Trip – Swingt De Pan Uit
Release: 01 februari 2019 • 9 FEBRUARI 16:00 UUR INSTORE

CD/LP

Jerry Hormone, schrijver van kinderboekenserie Borre, columnist bij de Nieuwe Revu, ooit gitarist van
de Rotterdamse punkrock The Apers maar vooral zanger van de Nederlandstalige Rock ‘N Roll band The
Jerry Hormone Ego Trip! In Gouda is deze band vast geen onbekende want de begeleidingsband van
deze Ego Trip is van Goudse afkomst en bestaat namelijk uit de gehele band van The Tambles!
Net als het debuut is ‘Swingt De Pan’ uit niet geschikt voor gevoelige zieltjes, Nederlandstalige
Rock ‘N Roll die schuurt, verbaast, recht voor z’n raap en authentiek is. Rock ‘N Roll zoals het hoort!

Rustin Man – Drift Code

CD/LP

Rustin Man is de artiestennaam van Paul (Douglas) Webb, ook wel bekend als de bassist van de band
Talk Talk (mijns inziens één van de beste bands uit de jaren tachtig, maar dat ter zijde). In 2002 kwam
er een prachtig album uit van hem samen met Beth Gibbons (Portishead) ‘Out Of Season’ en nu is het
dus tijd voor zijn eerste echte soloalbum! Inmiddels heb ik een aantal tracks mogen horen van ‘Drift
Code’ en ik ben zeer aangenaam verrast… de sound is wat bevreemdend maar net op een manier zoals
je dat met David Byrne hebt… manier van zingen doet me er ook wel ook denken. Ik ben in iedergeval
heel benieuwd naar de hele plaat, dit zou best wel eens een groeibriljantje kunnen worden!

Ry X – Unfurl
Release: 15-02-2019

CD/LP

'Unfurl' is het tweede album van de Australische, maar inmiddels in LA gevestigde muzikant RY X.
Zijn kracht is zijn rustige en intense stem in combinatie met gepassioneerd gitaarspel en minimal
elektronica wat een hele eigen sound geeft en zeer sterke en intieme songs oplevert. Na het prachtige
debuut 'Berlin' in 2013, gaf hij een reeks uitverkochte shows in Europa, de VS en Australië, variërend
van het Londense Barbican tot unieke locaties als de Notre Dame en in de monding van grotten in de
fjorden van Noorwegen. Op ‘Unfurl’ vervolgd hij (gelukkig) zijn muzikale reis op dezelfde voet.

Yann Tiersen – All
Release: 15-02-2019

CD/2LP

Al sinds 1995 bouwt Yann Tiersen, bekend van zijn succesvolle soundtracks van ‘Le Fabuleux Destin
d’Amélie Poulain’ en ‘Good Bye, Lenin!’, een indrukwekkende discografie op. Begonnen in de klassieke
muziek, beweegt Yann Tiersen zich door de jaren heen almaar meer richting rock en elektronica en
ambient. ‘All’ is zijn tiende studioalbum en is opgenomen in Tiersens nieuwe studio ‘The Eskal Project’,
die ook dienst doet als concertzaal. Voor dit imposante project heeft Yann Tiersen in zijn woonplaats
Ushant, een klein eiland in de Keltische zee, een verlaten discotheek omgebouwd tot muziekpaleis (!!).

Vind jij het ook leuk om eens een recensie te schrijven over een album wat je raakt,
je te gek vind en net nieuw is?!
Stuur deze dan in en wie weet lees jij je eigen recensie in de volgende nieuwsbrief terug!
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