
NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

The Raconteurs – Help Us Stranger                                                                                CD/LP

Na elf jaar is daar dan eindelijk de opvolger van 'Consolers Of The Lonely’ en de fans zullen 
absoluut niet teleurgesteld worden want wat een te gekke plaat is dit. 
Echt een schot in de roos voor iedere fan van Jack White en/of The Raconteurs. 
Zéér diverse plaat waar het typische Jack White gitaargeluid en vibe onmiskenbaar terug te horen is
en waar uptempo songs afgewisseld worden met bijna ballad-achtige nummers.  
Fijne plaat die niet snel zal vervelen. TIP!

Bruce Springsteen – Western Stars                                                                              CD/2LP

De fans van Bruce vallen dit jaar met hun neus in de boter, er komen maar liefst twee albums uit 
van deze muzikale grootheid. ‘Western Stars’ is de eerste plaat en is een solo-album, 
het verschil hoor je meteen. Rustige nummers met veel ruimte voor diverse instrumenten zoals  
strijkinstrumenten, blazers en pedalsteel gitaar. 

Anders dan met de E-Street band dus maar minstens net zo interessant. 

Bill Callahan – Shepherd In A Sheepskin Vest                                                      CD/MC/2LP

In de Volkskrant kreeg deze plaat vier sterren incl. prachtige en treffende recensie geschreven door 
Gijsbert Kamer. Een recensie waar ik eigenlijk niets aan toe te voegen heb dus verwijs ik je graag 
daar naartoe via deze link

Voor de liefhebbers van o.a. Leonard Cohen, Tindersticks, Lamchop en Will Oldham!

Heather Nova – Pearl                                                                                                      CD/LP

Vandaag komt het nieuwe album van Heather Nova uit, helaas heb ik dus nog niet het hele album 
kunnen horen maar alles lijkt erop alsof dit weer een pareltje wordt.
De vijftigjarige singer-/songwriter heeft voor deze tiende plaat de hulp ingeroepen van 
producer Youth, hij was ook de producer van haar meesterlijke debuut album ‘Oyster’.  

Je begrijpt het… de verwachtingen zijn dus hoog maar aan de eerste twee singles ‘Just Kids’ en 
‘The Wounds We Bled’ te horen worden deze verwachtingen zonder moeite ingelost!

Lukas Nelson & Promise Of The Real – Turn Of The News (Build A Garden)              CD/2LP

Lukas Nelson levert met dit album alweer zijn vierde plaat af samen met zijn band Promise Of The 
Real (jawel, dat is dezelfde band die al twee platen met Neil Young hebben gemaakt en met hem op
tour zijn geweest). Opener ‘Bad Case’ geeft meteen een prima indruk van dit nieuwe album en laat 
horen wat Lukas in huis heeft. Lukas plus band blijken waardige opvolgers van Tom Petty & 
The Heartbreakers, maar doen soms ook denken aan The Travelling Wilburys, zoals in het door 
Roy Orbison geïnspireerde ‘Where Does Love Go’. Andere hoogtepunten zijn de ‘Civilized Hell’ 
(duet met pappa Willie) en het funky ‘Save a Little Heartache’, met achtergrondvocalen van Kesha. 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/callahan-s-nieuwe-album-neemt-ons-in-even-simpele-als-treffende-bewoordingen-mee-in-zijn-recente-leven~ba5549b8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=ENLrVD55RQo
https://www.youtube.com/watch?v=-yrx_Ub_I8A
https://youtu.be/mD_R23OBtFk
https://www.youtube.com/watch?v=1QPbcuNcFh4
https://youtu.be/eJCevh9V7UQ
https://youtu.be/WuQeUqyb-6c
https://www.youtube.com/watch?v=n5i7AWk26bA
https://www.youtube.com/watch?v=_IXzAAKrsFE
https://www.youtube.com/watch?v=QfZoEzjjU-w
https://youtu.be/eJCevh9V7UQ
https://www.youtube.com/watch?v=1QPbcuNcFh4


The Black Keys – Let’s Rock                                                                                            CD/LP

Ook vandaag binnen, de nieuwe plaat van The Black Keys! 

Een nieuwe Black Keys, dat is goed nieuws! Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden dat ‘Turn Blue’ 
uitkwam, een album waar velen aan moesten wennen. De gitaarsound die we kenden van The Black
Keys klonk ineens een stuk ‘smoother’ en de rauwe randjes waren weggepolijst. Ondanks dat ook ik
daar even aan moest wennen bleek de plaat toch meer dan de moeite waard te zijn. Op de nieuwe 
plaat hoor je een mooie tussenweg van het oude en nieuwe materiaal, catchy maar niet gepolijst. 
De gitaren zijn weer nadrukkelijk aanwezig, de titel doet zijn naam eer aan. Lekker!!

Madonna – Madame X                                                CD/2CD/2LP/2LP PD/ 2CD+MC+7” PD

Jammer van het SongFestival incident maar laat je er niet door beïnvloeden want op deze nieuwe 
plaat van Madonna hoor je een artieste van formaat, een artieste die weet wat ze wil 
en wat ze doet. Je voelt de strijdbaarheid over de gehele plaat, geen concessies, 
een gedurfde plaat en misschien wel de meest theatrale ooit van haar. 
Met invloeden uit nieuwe hoeken, zoals bijvoorbeeld Latin!
Zeer welkom na, de wat mij betreft niet zo sterke twee voorgangers,: ‘Rebel Heart’ en ‘MDNA’.
Check single ‘Dark Ballet’ voor een indruk en klik op de hoes voor de track ‘Medellín’ ft Maluma.

VERDER UITGEKOMEN

Two Door Cinema Club Prince Mark Ronson Willie Nelson
False Alarm Originals Late Night Feelings Ride Me Back Home

CD/LP CD/2LP/2LP+CD+Booklet CD/MC/2LP/2LP coloured CD/LP

Tallest Man On Earth Faberyayo DeWolff Santana
I Love You. It’s A Fever Dream <3 Live & Outta Sight II Africa Speaks

CD/LP/LP Indie Only LP CD/2LP/2LP coloured CD/2LP

https://youtu.be/6Uagw4zser8
https://www.youtube.com/watch?v=TCYsY5B8hcQ
https://youtu.be/xAxNaLAR2to
https://youtu.be/Zsaz72OBT9s
https://youtu.be/UmTqS2IBkTc
https://www.youtube.com/watch?v=7iQRbb_wGyA
https://youtu.be/OpNJTr7q1LM
https://youtu.be/bc-5EJze-MU
https://youtu.be/W0DZodGwiX4
https://youtu.be/ayy93AfDjfs
https://youtu.be/J5OspxMTwis


VERWACHTE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Ed Sheeran – No.     6 • Collaborations                                                                                 CD/2LP  
Release: 12 juli 2019

Na het enorme succes van de albums ‘+’, ‘x’ en met name de laatste ‘÷’ (best verkochte album van 
2017, platina) is Ed Sheeran is terug met een nieuw album! Op het ‘No. 6 • Collaborations Project’ 
werkt Ed Sheeran samen met diverse artiesten, artiesten waar hij zelf een groot fan van is. 
Op de cd staan onder andere nummers met Justin Bieber en Chance The Rapper, Skrillex, 
Bruno Mars, Chris Stapleton, Eminem, 50Cent & Khalid. 
Wil je zeker zijn van een exemplaar op de releasedag….. reserveer deze dan!

Thom Yorke – Anima                                                                               CD/LP/LP LTD coloured
Release: 19 juli 2019

Ter gelegenheid van dit nieuwe Thom Yorke album heeft Paul Thomas Anderson een zogezegde
‘One-Reeler’ gemaakt met de gelijknamige titel. Deze korte film zal vanaf 27 juni te zien zijn op 
Netflix. Het album is geschreven door Thom Yorke en geproduceerd door Nigel Godrich. Waarschijnlijk 
moet je nu denken aan ‘Suspiria’ wat een behoorlijk experimenteel en met name instumenteel album 
is geworden maar ‘Anima’ is daar niet mee te vergelijken. ‘Anima’ klinkt zoals je Thom Yorke wilt 
horen, elektronisch maar wel met vocalen! TIP voor iedere Thom Yorke en (de latere) Radiohead fan!

Osdorp Posse – Kernramp                                                                  LP/LP LTD coloured
Release: 26 juli 2019

Ok, dit is niet echt nieuw natuurlijk maar deze klassieker uit 2000 komt nu wel eindelijk
voor het eerst uit op vinyl en daar zullen velen heel blij om zijn!
Snelle beslissers maken kans op het gelimiteerde blauw gekleurde exemplaar.

In de tussentijd hopen we dat de rest van Osdorp natuurlijk ook op plaat uit gaat komen!

Of Monsters And Man – Fever Dream                                                                                  CD/LP
Release: 26 juli 2019

De IJslandse band Of Monsters And Men kende sinds 2011 een enorm succes, vooral dankzij de 
hitsingle ‘Little Talks’ (zeven jaar geleden alweer…..time flies!)
Anno 2019 zijn ze twee albums, miljoenen streams én een song in het  zesde seizoen van 
Games of Thrones verder en keert de groep terug met ‘Fever Dream’, hun derde langspeler. 
Eerste single is ‘Alligator’ (als je van kleurige en bijzondere visuals houdt…
bekijk dan zeker de clip even).

Met vriendelijke groet,
Patricia van Dam
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