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

Father John Misty – God's Favourite Customer                                                                  CD/LP

Father John Misty... een naam die de meeste mensen niet veel zal zeggen, misschien rinkelt er een 
belletje bij zijn vorige artiestennaam: J. Tillman. En anders zal zijn vorige band Fleet Foxes je vast 
bekend in de oren klinken. Deze artiest, geboren als Joshua Michael Tillman, is zeer veelzijdig en werkt
dan ook met de grote sterren van dit moment, een paar voorbeelden zijn bv: Jonathan Wilson, Damien
Jurado maar ook Beyoncé en Lady Gaga. Onder deze naam is dit zijn vierde studioalbum. De vorige 
albums konden me nooit echt overtuigen maar deze plaat doet dat wel, zonder moeite! 'Gods'Favourite
Customer' is een prachtige, zeer diverse plaat geworden je je blijft verbazen en ontroeren. TIP!

Soulwax – Essential                                                                                                             CD/LP

Misschien wel de meeste verwarrende titel die je kunt kiezen voor een nieuw studioalbum, 
de titel slaat namelijk niet op een 'Greatest Hits' maar is gekozen doordat ‘Essential Mix’ een 
programmaonderdeel op de Engelse radio is. Elke zaterdag komen de bekendste dj’s ter wereld naar de
studio van BBC Radio 1. Om 4:00 uur ’s ochtends draaien ze daar hun beste set voor gastheer 
Pete Tong. Dat gaat al zo sinds 1993, maar vorig jaar hadden David en Stephen Dewaele als eersten 
het idee om nieuwe, speciaal voor de gelegenheid gemaakte tracks mee te nemen. 
De nummers van toen, bedacht en opgenomen op 14 dagen, staan nu samen op ‘Essential’. 

Gorillaz – Now Now               -VANDAAG UIT!-                                                  CD/LP/LPBoxset

Zes (!!) jaar geleden is het alweer dat Gorillaz een nieuwe plaat hebben uitgebracht. 
Mijn inziens viel die eigenlijk een beetje tegen maar eerlijk is eerlijk... een jaar eerder was  hun 
meesterwerk 'Plastic Beach' uitgekomen en op dat moment was het onmogelijk om daar nog overheen 
te gaan. Maar nu is het 2018 en hebben we al een hele tijd niets nieuws gehoord van de band rondom 
Damon Albarn (Blur). De hoogte tijd dus voor 'Now Now'. De eerste singles waaronder 'Humility' en 
'Hollywood (ft. Snoop Dogg & Jamie Principle)' laten een ouderwets en zomerse laid-back geluid horen.
Perfect voor de aankomende zomer!

Florence + The Machine – High As Hope               -VANDAAG UIT!-                                  CD/LP

De fans van deze band hebben wat geduld moeten hebben, het alweer ruim drie jaar geleden dat we 
nieuw materiaal hebben gehoord van Florence + The Machine. 
Deze band die de ultieme mix maakt tussen indie, soul en triphop is uniek in zijn soort, 
met name uiteraard door het zeer herkenbare stemgeluid van zangeres 
Florence Welch. De eerste single 'Hunger' (klik op de hoes om deze te beluisteren) 
laat horen dat de intensiteit van de nummers nog steeds niet is ingeboet. 
25 maart spelen ze in de Ahoy, kaartverkoop start 4 juli!

Kamasi Washington – Heaven & Earth                                                                            2CD/4LP

Hoewel Kamasi Washington (saxofonist) al een tijdje meespeelt als gastmuzikant van o.a. Ryan Adams,
The Twilight Singers, Stanley Clarke, Kendrick Lamar werd hij pas echt bekend toen in 2015 zijn 
'(officieel) vierde album uitkwam. 'Epic' was de grootte doorbraak, deze 3CD/LP neemt je mee naar 
alle hoeken die je maar kan bedenken in de jazz. Gedurfd en breed omarmd door (jazz)muziekland. 
'Heaven & Earth' is het eerste volledige studioalbum na deze internationale doorbraak en ook deze 
keer paste het materiaal niet op één schijfje! Washington is de virtuoze (fusion)jazz artiest van deze 
tijd dus ben je liefhebber van dit genre... beluister zeker even deze plaat (en de vorige)!

https://youtu.be/j5B5IGqyy2s
https://youtu.be/iTSbXo4xkrM
https://youtu.be/5GHXEGz3PJg
https://youtu.be/2TI41RW5wfo
https://youtu.be/E5yFcdPAGv0


VERDER UITGEKOMEN
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE (mits beschikbaar)

Stuart A. Staples Rolling Blackouts C.F. Arthur Buck Buddy Guy
Arrhythmia Hope Downs Arthur Buck Blues Is Alive And Well

Vierde solo-album van deze Frisse indie-gitaarpop uit Australië Samenwerking singer-/songwriter Buddy Guy brengt op z'n 
Tindersticks frontman! met een klein rauw randje. J. Arthur met Peter Buck (R.E.M.). 81ste z'n 18 studioalbum uit!

CD/LP CD/LP CD/LP CD/2LP

Johnny Marr David Bowie Marduk Marcus Miller
Call The Comet Welcome To The Blackout Viktoria Laid Back

Derde solo-album van The Smiths Live in London '78. CD versie 14de studioalbum van deze DE basgitarist in jazzland!
coryfee Johnny Marr! van de LTD RSD '18 LP versie. Black Metalaars uit Zweden!

CD/LP 2CD CD/LP/Boxset CD

Janne Schra Nine Inch Nails Neko Case Jennifer Warnes
Ok Bad Witch Hell-On Another Time, Another...

Prachtige lieve intieme Negende studioalbum of Volkskrant: ***** Jazzy interpretaties van niet
liedjes overgoten me een eigenlijk EP. 6 gloednieuwe The Guardian: ***** zo voor de hand liggende 
zomers sausje! NIN tracks!! Rolling Stone: **** tracks, zoals 'Just Breathe' bv

CD/LP(+CD) CD/LP CD CD

https://youtu.be/ExuLp4qlopA
https://youtu.be/Zj5tH-6vNKY
https://youtu.be/wM--g9BnFT8
https://youtu.be/rZSt3sFk8FA
https://youtu.be/vWIdEwZvfp0
https://youtu.be/vF_x2sStlRc
https://youtu.be/tHP2HTJH7K4
https://youtu.be/oVEFtgPbnCI
https://youtu.be/nq6qvoXB4ss
https://youtu.be/eeJ_DzRJUI4
https://youtu.be/ESUXxAbZVZ4
https://youtu.be/SyakPjInLtw


VINYL AANBIEDINGEN

Tijdelijk zijn onderstaande LP's verkrijgbaar voor de mooie prijs van € 15,95.
LET OP! De actie is eenmalig voor deze titels... wat wil zeggen: OP = OP



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

Benjamin Herman – Project S                                                                                              CD/LP
Release: 13 juli 2018

Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag brengt saxofonist Benjamin Herman dit jaar drie nieuwe 
albums uit. 'Project S' is het eerste album in deze reeks. Het album is een ode aan de Citroën SM, 
de legendarische auto die in Nederland vooral door trotse bezitter Johan Cruyff bekendheid kreeg. 
Benjamin Herman: “De muziek van 'Project S' is ontstaan als bijdrage aan een documentaire over deze
prachtige auto. Het model SM is een Citroën met een Maserati-motor: een Italiaanse motor in een 
Franse auto. Zo kwam ik ter inspiratie uit bij twee van mijn grote muzikale lifdes, saxophonist Fausto 
Papetti en popster Serge Gainsbourg.” Het resultaat van deze combi is vanaf 13 juli verkrijgbaar!       

The Jayhawks – Back Roads And Abandoned Motels                                                          CD/LP
Release: 13 juli 2018

Met wat tussenpozen bestaat deze band al ruim 30 jaar. Groot succes boekte ze met hun derde album 
'Hollywood Town Hall' in 1992 waar in Nederland de single 'Take Me With You When You Go' maar liefst 
7 weken in de top 40 bleef staan. Nu, anno 2018, is het tijd voor het tiende studioalbum: 
'Back Roads And Abandoned Motels', eerste vrijgegeven single is 'Everybody Knows' en zal je mogelijk 
bekend voor komen wat kan kloppen... het nummer (geschreven door Gary Louris) is namelijk eerder 
al uitgebracht  door de Dixie Chicks op hun album 'Taking The Long Way' uit 2006! 

Naaz The National Cowboy Junkies Kanye West
Bits Of Naaz Boxer – Live In Brussels All That reckoning YE

CD CD CD/LP CD/LP
Release: 13 juli 2018 Release: 13 juli 2018 Release: 13 juli 2018 Release: 20 juli 2018

Ty Segall&White Fence Israel Nash Underworld X Iggy Pop Boz Scaggs
Joy Lifted Teatime Dub Encounters Out Of The Blues

CD CD/LP/MC CD/LP CD/LP
Release: 20 juli 2018 Release: 20 juli 2018 Release: 27 juli 2018 Release: 27 juli 2018

Met vriendelijke groet,
Patricia van Dam
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https://youtu.be/wpw6UUxsL24
http://www.freemusicgouda.com/
mailto:freemusic-gouda@planet.nl
https://youtu.be/-h4YjD5rBZk
https://youtu.be/UfNcoVu2wH4
https://youtu.be/CcK_IZO0egg
https://youtu.be/XWTmxDIBHYs
https://youtu.be/GlZ8uzjU3hk
https://youtu.be/mZHfOov3SOs
https://youtu.be/osgHswt9tI0
https://youtu.be/q1Cnxv02Y0A
https://youtu.be/-2OYHA5nqB0
https://youtu.be/KmJWD9jQvhc
https://twitter.com/freemusicgouda
https://www.facebook.com/FreeMusicHighFidelity
https://www.instagram.com/freemusicgouda/

