NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Damien Jurado – Monster Who Hated Pennsylvania

CD/LP

Damien Jurado (48 jaar) komt uit Seattle…. Wat is dat toch met sommige steden? Alsof de
muzikaliteit uit de kraan stroomt… ik moet al snel denken aan de grunge scene bij deze stad:
Pearl Jam, Alice In Chains, Nirvana, Mad Season, Soundgarden en natuurlijk ook Foo Fighters maar
ik dwaal af want Damien Jurado heeft niets met grunge te maken ;) Op deze plaat horen we hoe
Jurado verhalen van anderen verteld. Verhalen over het overwinnen van tegenslagen zoals
liefdesverdriet, rouw en andere uitdagingen. Door de kleine, minimale instrumentale begeleiding
komt zijn ‘Nick Drake’-achtige stem extra goed uit, mooie plaat (en top hoes)!

Kings Of Convenience – Peace Or Love

CD/MC/LP/LPColoured

Kings Of Convenience komt uit Noorwegen en bestaat uit jeugdvrienden Erlend Øye en Eirik
Glambek Bøe. Øye is de wat bekendere van de twee, door zijn soloplaten maar ook door zijn andere
band The Whitest Boy Alive (waar overigens Bøe weer in het voorprogramma stond met zijn band
Kommode). Toch blijft Kings Of Convenience het bekendste project, hun zomerse liefelijke zwoelige
gitaarmuziek met dito stemgeluid voelt als een warme deken of wellicht beter als een koele bries op
een warme zomernacht. Niet heel veel anders dan je mag verwachten als je het vorige repertoire
kent, wellicht iets meer afwisseling maar sowieso de perfecte soundtrack voor een hittegolf!

Nick Cave & Warren Ellis – Carnage

CD/LP

Van hittegolf naar Nick Cave… echt een zomers kan je deze plaat niet noemen,
soms wat verhit wellicht ;)
‘Carnage’ (wat Bloedbad in t Nederlands betekent..) is het nieuwste werk van Cave samen met
Warren Ellis (multi-instrumentalist maar vooral bekend uit de Bad Seeds en meestal op viool).
Op deze plaat hoor je een wat naargeestige Cave, het wordt nergens echt stevig maar onderhuids
broeit het toch wel wat meer dan de vorige twee platen die vooral over verdriet en rouw gingen.
Klein randje hoor je zeker op deze plaat en dat maakt het intrigerend en zeer de moeite waard!

John Grant – Boy From Michigan

CD/2LP/2LPDeluxe

Er zijn weinig artiesten waar ik zo moeilijk hoogte van kan krijgen als van John Grant.
Niet ieder album begrijp ik ook, maar als hij net de juiste ‘vibe’ voor je heeft dan zal je de plaat
waarschijnlijk de rest van je leven blijven pakken en je blijven verbazen erover.
Voor mij is dat de plaat ‘Grey Tickles, Black Pressure’ uit 2015. John Grant staat er bekend om dat
hij veel persoonlijke dingen vertelt/bezingt op zijn platen, deze nieuwe plaat gaat nog net even iets
verder dan normaal en zou volledig autobiografisch moeten zijn… bij sommige teksten wordt je er
behoorlijk ongemakkelijk van maar ergens maakt dat het ook zeker juist interessant!

Bertolf – Happy In Hindsight

CD/LP

De nieuwe plaat van Bertolf is een groeibriljantje!
Hij heeft het nooit onder banken of stoelen gestoken dat hij een groot Beatles fan is en dat hoor je
dan ook zeer duidelijk. ‘Happy In Hindsight’ ademt de sound van The Beatles en dat is geen straf
(lijkt me). Menno Pot van de Volkskrant schreef er al een mooie recensie over dus daar verwijs ik
graag naar (speciaal voor Theo Vogelzang ;))
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/happy-in-hindsight-van-bertolf-is-de-ideale-soundtrackvoor-aanstaande-zomer~bb35ac0c/

DE KEUS VAN DE KLANT!

Deze keer speciale aandacht voor de volgende gast recensist: Michel Klijmij.
De recensie hieronder is door hem geschreven, vind je het leuk om ook eens in de nieuwsbrief te komen met een recensie?
Stuur maar op! Mag voor nieuwe albums maar je mag een ook oudje in het zonnetje zetten!
Otzeki – Now Is A Long Time

CD/2LP

De tweede plaat van Otzeki begint met de intrigerende titel Now is a long time, geïnspireerd op de
kunstenaar Jenny Holzer. Het is ook de eerste zin van het eerste nummer Shy sooo shy. Een typisch Otzekinummer, ingetogen, gedragen door de beats van Joel Roberts afgewisseld met de hoge zangstem van zijn
neef Mike Sharp en af en toe wat zweverige gitaarnoten erdoorheen. Als de elektronische kant van
Radiohead je favoriete kant is, is dit je nieuwe favoriete band. Na een paar lichtere nummers kan je het
licht dimmen en losgaan op Max Wells-Demon, dat continu spanning opbouwt, helemaal los gaat om
vervolgens je weer helemaal opnieuw via rust naar extase te brengen. Een beetje Lotus Flower, een
beetje Bronski Beat en een vleugje Daft Punk. In Unthunk wordt het weer wat funkier en swingender.
Met Fading Up eindigt het weer wat lichter. Al met al een echte coronaplaat: van duistere introverte
lockdownnummers terug naar het gevoel van hoop en broeierig dansen.

VERWACHTE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Tom Odell – Monsters
Release: 09-07-2021

CD/LP

In 2013 kwam het debuut uit van Tom Odell, toen 23 jaar oud. Het album sloeg in als een bom en
leverde al snel meerdere ‘Platinum’ en ‘Gold’ prijzen op. Nog steeds vind ik dit een prachtig album
met o.a. ‘Grow Old With Me’, ‘Can’t Pretend’ en natuurlijk de megahit ‘Another Love’. Het album
erna werd ook zeer goed ontvangen met o.a. ‘Wrong Crowd’ en ‘Magnitised’ maar album drie kan ik
zelfs niet eens meer herinneren…. Het is dus duidelijk dat dit album, No. 4, ‘erop of eronder’ wordt.
Eerste single is ‘Lose You Again’, het is even afwachten wat welke kant het verder opgaat.

Jett Rebel – Pre-Apocalypse Party Playlist
Release: 16-07-2021

CD/LP/LPColoured

Tja Jett Rebel vind ik persoonlijk altijd een beetje lastig. Getalenteerd is hij zeer zeker maar of het
talent er ook altijd uitkomt is wisselend (naar mijn mening).
In 2016 is hij cold-turkey afgekickt van de harddrugs en alcohol en dit is zijn
eerste studio-album erna. Dat kan dus twee kanten op ;)
De eerste single heb ik onder de hoes ‘geplakt’ en klinkt wel fris met een duidelijk ‘Prince’ vibe
maar oordeel vooral zelf!

John Mayer – Sob Rock
Release: 16-07-2021

CD/LP

Okay, een nieuwe John Mayer en dit keer een Mayer die in een eighties sound bad gevallen en niet
alleen het artwork, ik wordt daar in ieder geval wel enthousiast van. Even mini-popquizje…
luister even naar de nieuwe single door op de hoes te klikken ← …
aan welke jaren 80 HIT moet je DIRECT denken? Deze toch...vind je niet?
‘New Light’ is een andere single (komt wel al uit 2018) en heeft dezelfde relaxte vibe,
ik denk...perfecte autoplaat voor onderweg op vakantie!
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