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KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Chris Cornell – No One Sings Like You  Anymore • volume 1                                    CD/LP

Chris Cornell, één van de beste rockzangers uit de jaren ‘90 (grunge). Het is alweer bijna vier 
jaar geleden dat hij (veel te vroeg) op 52-jarige leeftijd overleed. Gelukkig blijken er nog planken
vol te liggen met materiaal wat niet eerder officieel is uitgebracht, de fans kunnen dus toch nog 
wat ‘nieuwe’ releases verwachten aankomende jaren. De eerste uit de reeks is dit coveralbum 
met daarop o.a. de fantastische vertolkingen van o.a. ‘Nothing Compares 2 U’ (geschreven door 
Prince maar bekendste versie is van Skinhead O’Connor), ‘Patience’ (Guns N’ Roses), ‘Watching 
The Wheels’ (Lennon en Yoko Ono) en ‘Showdown’ (ELO). Ik kijk nu al uit naar volume 2 :)

Lana Del Rey – Chemtrails Over The Country Club                                                     CD/LP

Het is natuurlijk fantastisch als je een album maakt die vervolgens uitgeroepen wordt tot plaat 
van het jaar, dat overkwam Lana Del Rey in 2019. Hoe geweldig dat ook is, de plaat erna wordt 
sowieso een lastige. De verwachtingen zijn toren hoog en alle ogen zijn erop gericht. Lana kiest 
op deze plaat voor een hele andere richting, we horen een ingetogen en breekbare kant van haar
en dankzij het gebruik van voornamelijk alleen piano of akoestische gitaar komt haar stem extra 
goed tot z’n recht. Eén van de meest opvallende tracks is wel de cover van Joni Mitchell 
‘For Free’. Deze plaat is misschien wel anders dat de vorige maar doet er zeker niet voor onder!

Jon Batiste – We Are                                                                                                    CD/LP

Ik ken Jon Batiste nog niet zo lang, de single ‘We Are’ werd veelvuldig gebruikt bij en rondom de 
Black Live Matters demonstraties en was mijn eerste kennismaking. Na wat ‘gegoogle’ blijkt dat 
Jon Batiste bandleider is van de Amerikaanse Late Show met Steven Colberten en dat hij al een 
rijtje jazz albums en één soundtrack (met Trent Reznor) op zijn naam heeft staan. Dit blijkt dus 
al album nummer negen! Op ‘We Are’ hoor je een bonte mix van funk, soul, jazz en hiphop. 
Gezegend met een stem die werkelijk alle kanten op kan in combinatie met de muzikale 
diversiteit heeft deze plaat eigenlijk alles in zich om een klassieker van deze tijd te worden!  

Steve Earle & The Dukes – J.T.                                                                                    CD/LP

Deze plaat is een eerbetoon aan Justin Townes Earle, zoon van Steve Earle, die afgelopen 
augustus overleed aan een noodlottige combinatie van alcohol, cocaïne en fentanyl. Het verhaal 
gaat zelfs dat Steve zijn zoon de avond voor zijn dood nog langdurig aan de telefoon had en 
afsloot met ‘Do not make me bury you’ en Justin antwoorde met ‘Maak je geen zorgen pap’. 
Krap twee maanden naar de begrafenis riep Steve Earle zijn band bij elkaar om samen met hun 
te duiken in tien composities geschreven door Justin, het resultaat kan je op deze plaat vinden. 
Afsluiter van de plaat is een echte tranentrekker, het door Steve zelf geschreven ‘Last Words’.

Arab Strap – As Days Get Dark                                                                                    CD/LP

Daar is tie eindelijk, het eerste echte wapenfeit na de reünie van Arab Strap in 2016: 
‘As Days Get Dark’! Fans hebben enorm veel geduld moeten hebben want de vorige release was 
maar liefst 16 jaar geleden! En… is het de moeite waard geweest? Wat mij betreft zeker, 
alleen al dat Schotse accent is toch onweerstaanbaar en de muziek zelf is donker, hypnotiserend, 
sexy en melancholisch maar nergens deprimerend. Zeer fijne comeback! 
Het eerste nummer zet meteen de juiste toon, klik op de hoes om deze te beluisteren! 

https://www.youtube.com/watch?v=zg-jy65IsgU
https://www.youtube.com/watch?v=fNY9WU9iJMs
https://www.youtube.com/watch?v=EqSvJU0xaqg
https://www.youtube.com/watch?v=RR2XPOYqSZI
https://www.youtube.com/watch?v=coxOiVsFyVI
https://www.youtube.com/watch?v=zimcX-jcF3U
https://www.youtube.com/watch?v=zimcX-jcF3U
https://www.youtube.com/watch?v=zimcX-jcF3U
https://www.youtube.com/watch?v=myZ32Pf-5PE
https://youtu.be/wHxtP3eyX8s
https://www.youtube.com/watch?v=yJuV8PDwvC8
https://www.youtube.com/watch?v=AXT00sWwuTQ
https://www.youtube.com/watch?v=FXgtD3jfikk
https://youtu.be/lBdEchDETzM


Froukje – Licht en Donker • EP                                                                                        12”

Froukje Veenstra is haar volledige naam, geboren in Nieuwkoop (2001) en dé grote belofte op 
Nederlandstalig gebied. Haar eerste single heette ‘Groter Dan Ik’ uit 2020, een protestlied over de
klimaatcrisis, dit nummer werd maar liefst 1,7 miljoen keer gestreamd! Nu is het dus tijd voor 
haar eerste fysieke release, een EP welke alleen op 12” uitkomt met zes tracks. Op deze EP 
vinden we o.a. haar nieuwste single ‘Heb Ik Dat Gezegd’ en de samen geschreven single met o.a. 
Pepijn Lanen (De Jeugd Van Tegenwoordig) ‘Onbezonnen’. Ze zegt zelf dat haar voorbeelden 
onder meer Eefje en Typhoon zijn en dat dat is goed te horen, in positieve zin!

TV Priest – Uppers                                                                                                        CD/LP

De wereld staat op z’n kop en dat heeft weerslag op alles, uiteraard ook op de muzikale wereld. 
Het is lang geleden dat er zoveel (post)punk bandjes briesend en tierend over het (denkbeeldige) 
podium liepen! Fantastische platen hebben we al in dit genre voorbij zien komen zoals 
bijvoorbeeld Idles, Protomartyr, Shame en Fontaines DC. TV Priest kan zich met gemak in het 
rijtje aansluiten ‘Uppers’ is dwingend, swingend, venijnig maar ook vol melodie en groovy 
baslijntjes. Het enige wat we nu nog missen is een bijpassend festival waar ze allemaal 
samenkomen, duimen voor een vervolg (volgend jaar?) van het festival ‘Loose Ends’ uit 2019!

VERWACHT
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Ryley Walker – Course In Fable                                                                                   CD/LP
Release: 02 april 2021

De met jazzinvloeden doorspekte indiefolk van Ryley Walker is altijd de moeite waard en dus
kijken we uit naar dit vierde studioalbum die op 2 april verschijnt. 
Eerste  nieuwe  single  is  ‘  Axis  Bent’  , een  fijn  folknummer  waar  op  het  einde  nog  lekker
geëxperimenteerd wordt. Helaas is er nog niet veel verschenen van de nieuwe plaat maar gezien
de voorgaande succesvolle albums als ‘Primrose Green’ en ‘Golden Sings That Have Been Sung’
kan het toch eigenlijk niet mis gaan zou je denken. Ik ben benieuwd!

Golden Earring – LIVE                                                          2LP (ook als 2CD verkrijgbaar)
Release: 02 april 2021

‘LIVE’ is oorspronkelijk uitgebracht in 1977 en wordt beschouwd als een mijlpaal in de 
indrukwekkende carrière van The Golden Earring. Opgenomen in The Rainbow Theatre in Londen, 
is dit de band op hun best. Deze dubbele vinylset legt hun energieke live-act vast, met 
uitgebreide en groovy versies van hun nummers. Deze plaat is al een tijdje niet meer verkrijgbaar
maar nu opnieuw geperst in een oplage van 1500 genummerde exemplaren op wit vinyl! 
Heb je interesse? Laat het dan zsm weten en gaan wij ons uiterste best doen!

London Grammar – Californian Soil                     CD/LP/2LP zeer (kostbaar) LTD coloured  
Release: 12-02-2021  Release: 09 april 2021→

Met een klein beetje vertraging maar dan nu toch echt bijna uit…..
‘Californian Soil’ is de derde plaat van dit Britse gezelschap uit Nottingham. De band brak in 
2013 door met hun fantastische single ‘Strong’ van debuutalbum ‘If You Wait’. Zangeres Hannah
Reid is gezegend met een zeer krachtige stem die eigenlijk iedere bereik aan kan. Na de 
indrukwekkende opvolger van het debuut ‘Truth Is A Beautiful Thing’ (2017) zijn we aanbeland 
bij ‘Californian Soil’, eerste single ‘Lose Your Head’ belooft weer een hoop goeds!

https://www.youtube.com/watch?v=YRxjWd843FM
https://www.youtube.com/watch?v=IUGFn7wQSlM
https://www.youtube.com/watch?v=pjSdaWCHE9E
https://www.youtube.com/watch?v=lewV3GEcfi0
https://www.youtube.com/watch?v=6drfp_3823I
https://www.youtube.com/watch?v=eYAv-DjFJIA
https://www.youtube.com/watch?v=XMT9f_apQU4
https://www.youtube.com/watch?v=YRxjWd843FM
https://www.youtube.com/watch?v=3ORbtKyM4-8
https://www.youtube.com/watch?v=j8oD9jlCFJw


Julia Stone – Sixty Summers                                                                                       CD/LP
Release: 26-03-2021   Release: 30 april 2021→

Julia Stone kennen de meeste mensen van de platen met (broer) Angus Stone samen. 
Officieel bestaan ze nog als muzikaal duo maar momenteel focussen ze zich beiden op hun 
solo-carrière. Angus Stone doet dat onder de naam ‘Dope Lemon’ en Julia onder haar eigen 
naam. ‘Sixty Summers’ is haar derde studioalbum en op dit album horen we uiteraard haar zeer 
herkenbare en bijzondere stemgeluid maar ook meer diversiteit dan ooit te voren, check bv de 
single met Matt Berninger ‘We All Have’ maar ook het wat meer up-tempo ‘Fire In Me’!

Marianne Faithfull & Warren Ellis – She Walks In Beauty                                        CD/2LP
Release: 30 april 2021

Wat kan er nou nog misgaan als twee van dit soort muzikale grootheden de handen in één 
sluiten? Eigenlijk niets… toch moet je een klein beetje gewaarschuwd worden ;) Het is meer een 
poetry project of spoken word album geworden dan een traditioneel ‘liedjes album’. Warren Ellis is
verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding, die op de eerste single ‘She Walks In Beauty’ 
behoorlijk filmisch is, en Marianne Faithfull ‘praat’ daar overheen. Bijzonder document en heerlijk 
om naar te luisteren maar zeker niet geschikt voor ieder moment van de dag!   

Daniel Lanois Benny Sings Nick Waterhouse Rhiannon Giddens 
Heavy Sun Music Promenade Blue They’re Calling Me Home

CD CD/LP CD/LP CD/LP (11-06-2021)
Release: 02-04-2021 Release: 09-04-2021 Release: 09-04-2021 Release: 09-04-2020

Sven Hammond Lucinda Williams Dinosaur JR Royal Blood
Sphere Tribute To Tom Petty Sweep It Into Space Typhoons

CD/LP CD/LP CD/LP CD/LP
Release: 16-04-2021 Release: 16-04-2021 Release: 23-04-2021 Release: 30-04-2021

Met vriendelijke groet,
Patricia van Dam

Free Music
Turfmarkt 12
2801 HA Gouda

Tel:           0182-514834
E-mail:   freemusic-gouda@planet.nl
Website:    www.freemusicgouda.com
 
FB:     https://www.facebook.com/FreeMusicHighFidelity/
Twitter:     https://twitter.com/freemusicgouda
Instagram:  https://www.instagram.com/freemusicgouda/
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https://www.youtube.com/watch?v=GMsM_zWvWvo
https://www.youtube.com/watch?v=djyR7lRkHE0
https://www.youtube.com/watch?v=b_4ZTHLvKO8
https://www.youtube.com/watch?v=M4L1axunOHM
https://www.youtube.com/watch?v=GMsM_zWvWvo
https://www.youtube.com/watch?v=ncbCqVMoXWo
https://www.youtube.com/watch?v=S80WMy6tno4
https://www.youtube.com/watch?v=E8IOu_JZv3o
https://www.youtube.com/watch?v=ExVPmwAmGkY
https://www.youtube.com/watch?v=yZhNX15lyME
https://www.youtube.com/watch?v=HwUZY7cR5Qs
https://www.youtube.com/watch?v=cAXUmZ7sjWQ
https://www.youtube.com/watch?v=k9SQ2xfHEiM

