NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Harry Styles – Harry’s House

CD/LP

Het is altijd vrij moeilijk als artiest om een solocarrière op te bouwen als je uit een bekende band
komt en zeker als dat ook nog eens een ‘boyband’ is maar er zijn uitzonderingen...zoals Robbie
Williams (ex-Take That) bijvoorbeeld. Hij heeft uiteindelijk een grotere bekendheid en succes solo
gehad dan de band waar hij uit kwam. En ook voor Harry Styles zal dit opgaan, hij komt uit One
Direction, want deze jongeman (28jaar) is echt een groot muzikaal talent. Zijn vorige twee
albums waren al best goed maar met dit album overstijgt hij ze beide. Lekkere groove, funky,
disco, pop, veel variatie, zeer fijne veelzijdige stem. Lekkere plaat! ***** in de Volkskrant!

Mavis Staples & Levon Helm – Carry Me Home

CD/LP/LPcoloured

Dit album is een samenwerking van Levon Helm (zanger/drummer van The Band) en gospel/soul
Queen Mavis Staples. Vele van jullie zullen een beetje in verwarring zijn met deze aankondiging
want ja...je hebt gelijk...Levon Helm is namelijk al tien jaar geleden overleden. In 2011 leek het
alsof Levon Helm redelijk hersteld was van keelkanker en vroeg hij Staples voor een optreden
samen met hem tijdens één van zijn beroemde Midnight Ramble concertavonden (die hij
organiseerde in zijn eigen studio met diverse gastmuzikanten). Het resultaat is een in een
fantastisch kwaliteit opgenomen soul/blues live-plaat waar het speelplezier vanaf druipt.
Wat een geluk dat het toch nog officieel is uitgebracht!

Warpiant – Radiate Like This

CD/LP/LPcoloured•INDIE

Warpaint is een band uit Los Angeles met indie-post-psychedelische inslag bestaande uit alleen
maar dames. Hoewel dat laatste niet echt meer bijzonder is, kijk naar bv het populaire Wet Leg,
The Staves, Haim en Savages maar toch… de muziekwereld is nog steeds grotendeels een
mannenwereld, zeker in de indie/postpunk hoek. Warpaint heeft een heerlijke sound en op deze
vijfde plaat hoor je dat alles op de juiste manier bij elkaar komt. Lekker drive, puntige/gruizig
gitaartje is er zeker nog net als de wat dromerige vocalen, iets meer elektronica en
samengesmolten hou je een hypnotiserende maar ook zeer diverse plaat over!

Liam Gallagher
C’Mon You Know

Van Morrison
What’s It Gonna Take

Taj Mahal & Ry Cooder
Get On Board

Rolling Blackout C.F.
Endless Rooms

CD/CDdeluxe/LPcoloured

CD/2LP/2LPcoloured

CD/LP

CD/MC/LP/LPcoloured

W I N TICKETS voor ANNE SOLDAAT in SO WHAT!
Anne Soldaat is al meer dan 30 jaar actief als songschrijver, zanger en gitarist.
Hij maakte in die hoedanigheid meer dan 15 jaar deel uit van de popband Daryll-Ann.
Na acht albums en vele optredens in binnen- en buitenland,
ging de band in 2004 uit elkaar. Soldaat maakte in de daaropvolgende jaren
(2005 - 2021) vier soloalbums voor Excelsior Recordings,
produceerde – en speelde in - diverse andere bands (o.a. Tim Knol, Clean Pete)
en maakte muziek bij films, reclames en een dansvoorstelling.
VRIJDAG 17 JUNI speelt dit multi-talent in onze eigen SO WHAT!?
En JIJ kan tickets winnen als je het antwoord weet op de volgende vraag….
Welk labelgenoot van Anne Soldaat speelt ook deze maand in So What!?
Stuur je antwoord in VOOR 10 juni en wie weet win jij die vrijkaartjes!

VERWACHT
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Andrew Bird – Inside Problems

CD/LP

Release: 03-06-2022

Dertiende studioalbum van multi-talent Andrew Bird. Ik ontdekte deze zeer bijzondere,
charmante en eigengereide artiest pas vrij laat in z’n carrière… Dat album kwam ook meteen in
mijn TOP10 van dat jaar terecht. Andrew Bird heeft een bepaalde stijl en muzikale sound waarmee
hij zich enorm onderscheidt, zijn manier van zingen, veelvuldig gebruik van viool of überhaupt de
rijke verzameling aan instrumenten die wordt gebruikt wat soms een beetje Balkan gevoel geeft. Ik
weet niet waar het precies aan ligt maar Andrew Bird is een fantastische en unieke artiest en ook
dit album is daardoor weer een schot in de roos, aanrader!
Kendrick Lamar
Mr. Morale & The Big…

Mary Gauthier
Dark Enough To See...

Drive By Truckers
Welcome 2 Club XIII

Vieux Farka Touré
Les Racines

CD
Release: 03 juni 2022

CD/LP
Release: 03 juni 2022

CD/LP
Release: 10 juni 2022

CD/LP
Release: 10 juni 2022

Shearwater
The Great Awakening

Hercules & Love Affair
In Amber

Foals
Life Is Yours

The Smile (= Thom Yorke)
A Light For…..

2CD/2LP
Release: 10 juni 2022

CD/2LP/2LPcoloured
Release: 17 juni 2022

CD/LP/LPcoloured
Release: 17 juni 2022

CD/2LP/2LPcoloured
Release: 17 juni 2022

Met vriendelijke groet,
Patricia van Dam
Free Music
Turfmarkt 12
2801 HA Gouda
Tel:
E-mail:
Website:
FB:
Twitter:
Instagram:

0182-514834
freemusic-gouda@planet.nl
www.freemusicgouda.com
https://www.facebook.com/FreeMusicHighFidelity/
https://twitter.com/freemusicgouda
https://www.instagram.com/freemusicgouda/

