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

Underworld X Iggy Pop – Teatime Dub Encounters                                                            CD/LP

Toen ik de eerste keer deze aankondiging zag kon ik niet geloven dat we het hier over DE echte 
Underworld hadden samen met DE echte Iggy Pop maar niets is minder waar, 'Teatime Dub Encounters'
is een heuse samenwerking van deze twee muzikale zwaargewichten. Het enige wat jammer is aan 
deze release is eigenlijk dat het een EP is en maar 4 tracks bevat, hopelijk wordt dit zo'n succes dat er 
uiteindelijk ook nog een full-length album uitkomt. De combi van deze artiesten klinkt muzikaal zo 
vanzelfsprekend dat het eigenlijk bijzonder te noemen is dat dit niet eerder uitgebracht is. 

John Coltrane – Both Directions At Once • The Lost Album                              CD/2CD/LP/2LP

Waarschijnlijk de belangrijkste jazz release van dit jaar is het onuitgegeven album van John Coltrane, 
opgenomen op 6 maart 1963 in de Rudy Van Gelder studio in de klassieke kwartet bezetting 
(met McCoy Tyner, Jimmy Garrison en Elvin Jones). Het album belandde na de opnames in de archieven
van de familie om pas 55 jaar later het daglicht te aanschouwen. Naast een aantal onuitgegeven 
originele composities bevat het album een aantal opnames die daarvoor alleen op bootlegs te horen 
waren maar ook bv. de eerste opname van 'Nature Boy' door Coltrane (een track welke hij opnieuw in 
1965 zou opnemen maar grondig verschilt van de versie op dit album). TIP voor iedere jazzliefhebber!

Ty Segall & White Fence – Joy                                                                                      CD/LP/MC

Ty Segall, 31 jaar oud en nu al 10 studioalbums. En dat zijn alleen nog zijn soloalbums. Buiten zijn 
solo-carrière speelt hij nog in een aantal bands, hieronder valt ook zijn project met Tim Presley 
oftewel... White Fence. 'Joy' is het tweede album van deze twee heren en begint zéér psychedelisch, 
met heel veel invloeden (en verwijzingen) naar de albums 'Magical Mystery Tour' en  'Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts Club Band' (beide van The Beatles, 1967). Maar ook de vuige gitaren worden niet 
geschuwd, vanaf track 10 neemt de plaat een hele andere wending en wordt alles donker en gruizig. 
Experimenteel, gewaagd en niet in een hokje te plaatsen. Voor de avontuurlijke muziekliefhebber ;)

David Bowie – Christiana F. • Wir Kinder Von Bahnhof Zoo                                     LP

Deze Indie Only release is in een gelimiteerde oplage uitgebracht op rood vinyl, enkel 
verkrijgbaar bij de Record Store Day winkels (zoals wij) Christiane F. – Wir Kinder Von Bahnhof 
Zoo is de soundtrack van de gelijknamige film uit 1981, gebaseerd op de autobiografie van 
Duitse actrice Christiane Vera Felscherinow. De soundtrack bestaat uit nummers van 
verschillende Bowie albums, zoals 'Stay' ('Station To Station', 1976), 'Warszawa' ('Low', 1977) 
'V-2 Schneider' ('Heroes', 1977), en 'Look Back In Anger' ('Lodger', 1979). Voor het eerst sinds 
30 jaar is dit album weer beschikbaar op vinyl, dit keer op rood vinyl. Let op, de oplage is LTD! 

Guns N' Roses – Appetite For Destruction                                         CD/2CD/2LP/MEGAboxset

'Appetite For Destruction' is, met wereldwijd meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren, het meest 
succesvolle debuutalbum ooit. Los van de pracht van het gehele album, uiteraard behaald door het 
grote succes van de hitsingles 'Welcome To The Jungle', 'Sweet Child O’ Mine' en 'Paradise City'. 
Nu, 31 jaar na de release van, wordt het dertigjarig jubileum van 'Appetite For Destruction' gevierd 
door middel van het uitbrengen van nieuwe, opgepimpte versies. Er worden vier versies uitgebracht. 
– een enkele cd, alleen geremastered – geen extra's 
–  een dubbelcd versie, met op de tweede cd maar liefst 18 extra tracks.
–  een dubbellp versie, met op drie kanten muziek en op kant 4 een afbeelding van het G N' R logo.

         –  een zwaar gelimiteerde luxe boxset (10.000 st wereldwijd), bevat 4cd's, een bluray audio en 
  héééél veel extra's, kosten... ruim boven de € 1000,-. Liefhebber? klik op de hoes voor meer info!

https://youtu.be/o1tj2zJ2Wvg
https://youtu.be/Rbm6GXllBiw
https://youtu.be/1w7OgIMMRc4
https://youtu.be/mZHfOov3SOs
https://youtu.be/q7X2X7LDFok
https://youtu.be/KxtqJxq2yck
https://youtu.be/cHakH5MY0c8
https://youtu.be/KmJWD9jQvhc


VERWACHT
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE (mits beschikbaar)

Jason Mraz – Know                                                                                                               CD/LP
Release: 10 augustus 2018

De Amerikaanse multi-award winnende singer-/songwriter Jason Mraz komt met een gloednieuw 
studioalbum! Het album is de opvolger van zijn laatste studioalbum 'Yes!' (2014). In de aanloop naar 
de aankondiging bracht hij eerder deze maand zijn single ‘Have It All’ uit. Een prima track voor de 
zomer maar wel wat simpeler dan we van hem gewend zijn. Gelukkig klinkt de nieuwst single: 'Might 
As Well Dance' een heel stuk beter. Wat de rest van de plaat gaat doen is dus even afwachten maar 
zolang de thermometer boven de 25 uitkomt zal dit ongetwijfeld de perfecte soundtrack worden!

Kovacs – Cheap Smell                                                                                                          CD/LP
Release: 17 augustus 2018

Kovacs, deze dame (officiële naam Sharon Kovacs) dook in 2014 ineens op met haar fenomenale 
eerste single: 'My Love'. Kort na het verschijnen van tweede single 'Diggin'' kwam haar debuutplaat 
'Shades Of Black' april 2015 uit welke een enorm succes werd en in de albumparade zelfs op NR1 
terecht kwam. Na de verschijning van de  spraakmakende  docufilm 'Wolflady' op tv, waarin het verhaal
van haar muzikale ontdekkingstocht werd verteld werd het wat stil rondom deze dame, tot nu! Haar 
tweede plaat komt eraan, vooralsnog zijn er twee singles uit 'It's The Weekend' & 'Black Spider'.

Interpol – Marauder                                                                                                             CD/LP
Release: 24 augustus 2018

Er is een nieuwe Interpol in aantocht, ik vermoed dat vele van jullie daar heel enthousiast van worden. 
Ik in ieder geval wel. Door het zeer herkenbare stemgeluid van Paul Banks wordt de band vaak met 
Joy Division vergeleken, op zich snap ik deze vergelijking wel maar Interpol is dan wel de meer de 
'poppy' variant ervan. Op de eerste single 'The Rover' horen we puntige gitaren en stuwende ritmes 
zoals we die gewend zijn van deze band. Helaas is er nog weinig meer info maar voor nu lijkt 
'Marauder' te worden wat je kan verwachten en bij een band als deze is dat alleen maar goed nieuws!

Jonathan Jeremiah Passenger Anna Calvi The Kooks
Good Day Runaway Hunter Let's Go Sunshine

Het vierde studioalbum Nieuw album van de man Eindelijk na 5 jaar een Ze zijn weer terug, met  
van deze Britse zanger met de NR1 hit 'To Let Her Go' nieuw album van de studioalbum nr vijf!
met een gouden Soulstem! op z'n naam! 'PJ Harvey' van deze tijd!
 
CD/LP+CD CD/2CD/LP/2LP CD/LP CD/2LP
Release: 31-08-2018 Release: 31-08-2018 Release: 31-08-2018 Release: 31-08-2018
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