NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Young Gun Silver Fox – Ticket To Shangri-La

CD

Rolt er zomaar vorige week onverwachts een TOP10 plaatje binnen!
De naam zei me wel iets maar ik kon m’n vinger er niet echt op leggen dus ik zocht de singel
‘Rolling Back’ op en liet me verrassen. En eerlijk… ik was instant verliefd op deze track dus heb
inmiddels de hele CD (al een stuk of twintig keer) gedraaid en ik ben helemaal om.
Young Gun Silver Fox maakt de perfecte mix tussen 70s/80s soul, funk, blazers én heeft
dit allemaal in een topproductie gegoten. Fans van bv Parcels, Durand Jones,
check deze fantastische plaat! Perfect voor deze prachtige najaarsdagen!

Red Hot Chili Peppers – Return Of The Dream Canteen

CD/2LP/2LPcoloured

We moesten maar liefst zes jaar wachten tot we afgelopen april mochten genieten van een nieuwe
Chili Peppers plaat. Nu… zes maanden later is er weer een nieuwe. Al horen beide albums eigenlijk
wel bij elkaar. Er was meer dan genoeg goed materiaal overgebleven uit de sessies voor het vorige
album dat ze hebben besloten dat het genoeg is voor twee studioalbums. Kijk eerlijk is eerlijk…
ik denk persoonlijk dat de Peppers hun beste platen inmiddels wel hebben gemaakt maar nog
steeds is hun muziek boven gemiddeld goed en is dit dus ook een hele fijne plaat. Dus, ga het niet
vergelijken met je favoriete oudere plaat van hun maar geniet gewoon van dit nieuwe materiaal.

Arctic Monkeys – The Car

CD/MC/LP

De vorige plaat van Arctic Monkeys werd door jullie verkozen als één van de beste platen van dat
jaar en eindigde op de tweede plek in de Free Music TOP10 van 2018! Opvallend omdat ze een
totaal andere sound hadden dan we kende van ze en tegelijkertijd volkomen terecht want vier jaar
later blijkt dit nog steeds een fantastische plaat! Deze opvolger is absoluut in het verlengde van de
vorige plaat, voor mijn gevoel is deze plaat nog net iets meer laidback. Late Night Soul met jazzy
invloeden en een wat zwoele vibe. Zoals we dat ook kennen van ‘Is This What You Wanted’ (van
Last Shadow Puppets) maar het doet me ook denken aan bv ‘Hot Dreams’ van Timbre Timbre. TIP!

Klangstof – Godspeed To The Freaks

CD/LP

Het derde album van Klangstof is een aantal keer uitgesteld maar gelukkig kunnen we er nu
E-I-N-D-E-L-I-J-K van genieten want wat een heerlijke plaat is dit! Het debuut vond ik fantastisch,
de tweede vond ik persoonlijk iets minder maar deze is op alle vlakken een shot in de roos.
Het is duidelijk dat de band een enorme muzikale groei heeft doorgemaakt, er zit een bepaalde rust
in en daardoor een bepaalde spanning in de plaat die ik nog nooit eerder bij ze gehoord heb.
Indie, dreampop, moet ook vaak denken aan Thom Yorke qua zang, sowieso eigenlijk aan
Radiohead. Een plaat die heel echt, eigen en oprecht klinkt. Eentje die onder je huid gaat zitten.

Taylor Swift
Midnights

Alela Diane
Looking Glass

Dr. John
Things Happen That Way

Ásgeir
Time On My Hands

diverse versie op CD/LP

CD/LP

CD/LP

CD/LP/LPcoloured

AANGENAAM KLASSIEK 2022
Zoals ieder jaar rond deze tijd: DE AANGENAAM KLASSIEK AKTIE!
Het ideale cadeautje voor jezelf of voor een ander. Twee CD’s vol fragmenten klassieke muziek om te ontdekken (en
daarvan de gehele CD evt met hoge korting aan te schaffen in de actie periode) voor maar € 12,99!
In het boekwerkje extra informatie over de actie CD’s en daarbuiten kun je je dit keer verdiepen in de schilderkunst van
Vincent van Gogh en Gustav Klimt. Als extraatje krijg je dit jaar een CD met daarop de hoogtepunten van 85 jaar NL
kamerkoor. De actieperiode loop tot eind januari 2023.

VERWACHT
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Warhaus – Ha Ha Heartbreak
Release: 11 november 2022

CD/LP

Album nummer drie van Maarten Devoldere (ook wel bekend van Balthazar) onder de naam
Warhaus! Dit nieuwe album zou zijn geschreven, nadat zijn hart werd gebroken, in Palermo waar hij
zichzelf met gitaar voor drie weken in een hotelkamer alleen opsloot. Of het nou een mooi
romantische verhaal is of niet, de eerste singles klinken weer heerlijk en het thema is duidelijk
(gebroken) liefde. De inmiddels herkenbare sensuele sound van Warhaus is gelukkig gebleven en
de eerste singles klinken veelbelovend, oordeel zelf: ‘It Had To Be You’, ‘Open Window’en ‘Desire’.

Bruce Springsteen – Only The Strong Survive
CD/2LP/2LPcoloured
Release:
Een nieuwe Springsteen, of nou ja nieuw….officieel wel nieuw maar geen onbekende songs. Sterker
nog, waarschijnlijk herken je wel een aantal van deze tracks. Springsteen neemt je mee naar zijn
favoriete soulnummers zoals het vrij onbekende ‘Do I Love You (Indeed I Do)’ van producer Frank
Wilson maar ook het alom bekende ‘Nightswift’ van The Commodores. De ondertitel ‘Covers volume
1’ doet vermoeden dat Bruce nog een coveralbum gaat uitbrengen. Tja, waarom ook niet? Bob
Dylan vulde maar liefst 3 albums met covers van Frank
Sinatra. Voor de fans is er een LTD coloured vinyl versie!
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