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Unkle – The Road: Part II

2CD/3CD/3LP

Wat een te gekke plaat is dit! ‘The Road: Part II’ is de opvolger van… je raad ‘t al.. Part I uit 2017.
Eerlijk gezegd heeft die plaat niet zo’n indruk op me gemaakt maar dat doet Part II duidelijk wel.
Niettemin om de ongelofelijke lijst met gasten. De DJ, producer en triphop pionier nam het album
op met de hulp van o.a. Mark Lanegan, Keaton Henson, Tom Smith (Editors), Mick Jones (The
Clash), Leila Moss (The Duke Spirit), Dhani Harrison (zoon van George), Troy van Leeuwen + Jon
Theodore (QOTSA), Ysée (Noel Gallagher's High Flying Birds), Tessa Angus (Brian Eno) en
producers Justin Stanley, Chris Goss, BOC en Philip Sheppard. Zeer divers, zeer van nu, TOPplaat!

Finn Andrews – One Piece At A Time

CD/LP

Finn Andrews… grote kans dat er bij een aantal van jullie een lampje gaat branden, en jawel dat
kan kloppen. Finn Andrews is namelijk de frontman/zanger van The Veils. Een band die ik
persoonlijk heel hoog heb staan en vele van jullie met mij! De nu 35-jarige Engelsman brengt met
‘One Piece At A Time’ zijn eerste solo-album uit. Zoals de verwachting was is deze plaat wat
rustiger dan we van Finn+band gewend zijn maar vergis je niet want dit is een onwaarschijnlijk
prachtige plaat geworden met bijzonder mooie nummers waar zijn stemgeluid nog net iets beter
uit komt dan bij de meeste tracks van The Veils. Denk aan sfeertje latere L. Cohen. Aanrader!

Cinematic Orchestra – To Believe

CD/2LP

Mijn eerste kennismaking met Cinematic Orchestra was door de samenwerking met Patrick Watson
in het nummer ‘To Build A Home’, afkomstig van de plaat ‘Ma Fleur’.
‘To Believe’ is het eerste echte studioalbum sinds 2007 en om maar meteen met de deur in huis
te vallen, deze plaat overtreft al mijn verwachtingen. Ten opzichte van z’n voorganger is deze plaat
veel veelzijdiger, van jazz naar fusion naar hip hop richting trip hop, van filmisch naar orkestraal,
van instrumentaal naar vocaal het is er allemaal. ‘To Believe’ voelt als een muzikale trip met de
perfecte balans maar ook genoeg variatie. Cinematic Orchestra heeft zichzelf overtroffen!

Karen O & Danger Mouse – Lux Prima

CD/LP

Bijzondere samenwerking! Danger Mouse zullen de meeste van jullie wel kennen… van bv. Broken
Bells, Gnarls Barkley (ken je deze hit nog?) of van zijn samenwerking met o.a. Gorillaz als
producer. Een grote naam dus, daarentegen is de naam Karen O. wat minder bekend. Toch heeft
deze in Zuid-Korea (opgegroeid in America) geboren zangeres van Yeah Yeah Yeahs samengewerkt
met niet de minste, namelijk o.a. The Flaming Lips en Swans. Twee werelden op één plaat dus,
een plaat waar Danger Mouse weer eens bewijst dat hij één van de beste producers is van deze
tijd en een plaat die Karen O misschien wat meer bekendheid geeft, zoals ze ook verdient.

Weval – Weight

CD/LP+Download

Weval klinkt als de perfecte combinatie van elektronica en indie(rock) en maakt zich daarmee
geliefd bij zo ongeveer iedere festivalganger. Dit uit Amsterdam afkomstige duo (Harm en Merijn)
begon zichzelf de elektronische kneepjes van het producers vak eigen te maken door thuis veel te
oefenen met ‘knip en plakwerk’ op de computer. Dit resulteerde in EP’s ‘Half Age’ (2013) waarna
het balletje snel ging rollen en ze werden opgepikt door het toonaangevende Keulse minimal-label
Kompact. Daar werd hun eerste echte debuut uitgebracht (2016). Nu, 3 jaar later is er een hoop
veranderd, Weval is namelijk geen producersduo meer maar heeft een hele een band om
zich heen verzameld en dat zorgt voor een heel ander geluid. Stuwende en opzwepende
elektronica met duidelijk de wortels in de funk en soul van de jaren 70 maar dan met een vleugje
Radiohead. Prima muzikale cocktail!

Yorick van Norden
& Anne Soldaat
Unsung Heroes Too #2

Foals
Everything Not Saved…

Nick Waterhouse
Nick Waterhouse

11de studio-album!

Deel II van de muzikale ode
aan hun inspiratiebronnen.

Het eerste deel van hun
vijfde studioalbum!

Jaren 50 en 60 blues/swing anno
2019! A-la Luke Winslow-King.

CD/2LP

CD/LP+CD

CD/2LP

CD/LP

Patty Griffin
Patty Griffin

Rondé
Flourish

Children Of Bodom
Hexed

Lamchop
This (Is What I Wanted...)

Prachtige Americana/
singer-/songwriter plaat!

De spannende opvolger
van het succesvolle debuut!

Tiende album van deze
Death Metal goden.

Deze plaat klinkt ongeveer als
Moby ft. John Grant...

CD/2LP

CD/LP

CD/CD-LTD/LP/LP-LTD

CD/LP/LP coloured

Andrew Bird
My Finest Work Yet

Apparat
LP5

White Denim
Side Effects

Beth Gibbons
H. Gorecki’s Symph No. 3

Zie titel! ↑

Het solo project van
Sascha Ring (van Moderat!)

Terug naar de basis, indiebluesrock met psychedelica!

Beth Gibbons (Portishead) + het
Pools Nat. Radio Symph. Orkest.

CD/LP/LP coloured

CD/LP/LP coloured

CD/LP/LP coloured

CD/CD+DVD/LP/LP+DVD

David Gray
Gold In The Brass Age
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Damien Jurado – In The Shape Of A Storm
Release: 05-04-2019

CD/LP

Damien Jurado doet nooit zo lang over de opnames van een plaat, maar ‘In the Shape Of A Storm’
was wel een record, het album is op een middag in Californië binnen twee uur opgenomen.
Geen donderende drums en psychedelische gitaarpartijen deze keer. Op dit album hoor je alleen
Damien’s stem, een akoestische gitaar en af en toe Josh Gordan, die op een speciale gitaar speelt
in een typische Nashville stemming. Fans vroegen al vaker om een akoestisch album, maar Damien
gaf niet toe tot nu. “It just felt like it was time,” zegt Jurado. Prachtig ‘klein’ en intiem album!

The Chemical Brothers – No Geography
Release: 12-04-2019

CD/2LP

The Chemical Brothers zijn terug, en hoe! Vier jaar geleden is het alweer dat hun vorige
studioalbum ‘Born In The Echoes’ verscheen. De fans hebben dus even geduld moeten hebben
maar dat wordt rijkelijk beloond op dit nieuwe album. Eerste de singles ‘MAH’, ‘Free Yourself’ en
‘Got To Keep On’ laten een vrij rauwe en stuwende sound maar met een catchy vibe horen zoals
we dat kennen uit hun begin jaren. Ondanks dat de heren, Tom Rowlands & Ed Simons, tegen de
50 aanlopen is hun muziek sinds 1991 nog steeds urgent én van deze tijd!

Glen Hansard – This Wild Willing
Release: 12-04-2019

CD/2LP/2LP coloured

Gelukkig hoef je als fan van Glen Hansard niet zo lang te wachten, het is namelijk nog geen jaar
geleden dat zijn vorige solo-plaat uit kwam. De komst van zijn vierde album ‘This Wild Willing’
wordt begeleid door een prachtige uitgebreide 17 minuten durende video.
Hierin worden ook twee nieuwe tracks ten gehore gebracht: ’Don’t Settle’ en ‘Race To The Bottom’.
Hansard verbleef voor het schrijfproces van zijn nieuwe album een maand in Parijs en liet zich
optimaal door de stad inspireren. Klik op de albumhoes voor de bovengenoemde video!

Tim Akkerman & The Ivy League – Lions Don’t Cry

CD/LP

Tim Akkerman, voor de meeste nog steeds bekend als voormalig zanger van Di-Rect maar
inmiddels is dit al ruim 10 jaar (!!) geleden. Op zich is het niet zo heel vreemd ook, Tim heeft
muzikaal gezien niet heel veel gedaan de laatste tien jaar op twee solo-albums na (in 2011 en
2014) maar ook deze albums zijn nergens heel hoog op de lijstjes geëindigd. Maar dat wordt nu,
anno 2019, wel anders met zijn band ‘The Ivy League’ (niet te verwarren met de Engelse
closeharmonygroep uit de jaren ‘60/’70). Samen met zijn nieuwe band klinkt Tim als een nu pas
ontdekte grungeband uit de jaren negentig. Liefhebber van het genre… klik snel op de hoes!
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