NIEUWE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Gorillaz – Song Machine, Season 1

CD/CDdeluxe/LP/2LP+CDboxset

De virtuele band van Damon Albarn (Blur) is weer terug met het nieuwe project ‘Song Machine,
Season 1’ of er ook een Season 2, 3...etc komt...geen idee maar van Season 1 kunnen we alvast
zeggen dat de lijst met gastmuzikanten er eentje is om u tegen te zeggen! Zo komen o.a. Robert
Smith (The Cure), Beck, St. Vincent, Elton John, Peter Hook (Joy Division, New Order) en
Fatoumata Diawara voorbij. Door de zeer diverse gasten is de plaat ook enorm afwisselend
geworden maar gelukkig wel met een Gorillaz sausje EN stukken beter dan het vorige album!

Bruce Springsteen + E-Street Band – Letter To You

CD/2LP/2LPcoloured

Ja klopt, ook al genoemd in de vorige nieuwsbrief maar ja…. zo’n grote release is het dubbel
vermelden wel waard! ‘Letter To You’ is een echte rockplaat met The E Street Band. Gewoon lekker
rocken, zo horen we Springsteen eigenlijk ook het liefst. De plaat werd in vijf dagen opgenomen in
de thuisstudio van The Boss waarbij The E Street Band gewoon live speelde en zo, zonder
overdubs, werd het album opgenomen. Met negen nummers die hij recent schreef en drie nummers
die nog dateren uit de jaren zeventig, maar nu pas voor het eerst worden opgenomen,
worden de fans, iets later dan verwacht maar toch, op hun wenken bediend!

Elvis Costello – Hey Clockface

CD/2LP

Elvis Costello loopt al een tijdje mee, zijn debuutplaat ‘My Aim Is True’ stamt namelijk alweer uit
1977. Nu 43(!!) jaar later zijn we aangekomen bij zijn 31ste studioalbum en daarop laat Elvis
horen nog lang niet muzikaal uitgeblust te zijn. Op ‘Hey Clockface’ horen we waarom Costello zo’n
groot artiest is. Met het grootste gemak springen we van jazz naar pop naar rock en weer terug en
ook de thematiek is zeer divers, van zeer kritisch tot bijna luchtig, maar alles met een zeer
herkenbare sound, met name door zijn heerlijke stem (natuurlijk)!
Hele fijne plaat, aanrader!

Faithless – All Blessed

CD/LP

Zéér verbaasd was ik toen er een nieuwe Faithless aangekondigd werd. Was Faithless niet jaren
geleden gestopt? Het blijkt gedeeltelijk waar te zijn, Faithless is niet gestopt maar het gezicht (en
de stem) van Faithless wel… Maxi Jazz is geen onderdeel meer van deze dance formatie. En gezien
zijn muzikale stempel op de sound was ik ervan uit gegaan dat ook Faithless dan zou ophouden.
Niets is minder waar, ze zijn terug...en hoe.. uiteraard mis je ergens de stem van Maxi Jazz wel
maar met een enorme lijst aan gastmuzikanten is die leegte eigenlijk wel opgelost. Instrumentaal
kan deze plaat zich meten aan het beste wat Faithless ooit heeft gemaakt, check snel de single!

Eels – Earth To Dora

CD/LP/2LP LTDBOX

Het zat er al een tijdje aan te komen met de releases van o.a. ‘Baby Let’s Make It Real’ en
‘Who You Say You Are’ in de afgelopen maanden maar nu is toch echt het nieuwe album van Eels
uit. 24 jaar na het meesterlijke debuut ‘Beautiful Freak’ klinkt mr. E eigenlijk nog steeds hetzelfde
en dat is helemaal prima! E zegt over de nieuwe plaat: “Deze liedjes kwamen tot stand net voordat
de pandemie toesloeg en veranderden alles. Ik hoop dat ze een beetje rustgevend of zoiets kunnen
zijn. Om liedjes te horen die gaan over dingen waarvan we dromen dat ze weer terug komen,
of misschien over onderwerpen gaan waar sommige mensen nu ook mee te maken hebben.”

Ane Brun – After The Great Storm

CD/LP

De Noorse Ane Brun was voornemens om een dubbelalbum uit te brengen maar besloot later toch
anders. Al het materiaal zou zeker uitkomen maar wel los van elkaar. Zo kunnen de liefhebber
hun hart ophalen dit jaar want er komen twee (!!) nieuwe platen aan van Ane Brun.
‘After The Great Storm’ nu en 27 november het album ‘How Beauty Holds The Hand Of Sorrow’!
Op beide albums kan je de vertrouwde sound van Ane Brun horen behalve dat het eerste album
wat meer upbeat is dan we van haar gewend zijn.
Eigenlijk wel verfrissend én zonder haar eigen stijl te verliezen!

Joe Bonamassa – Royal Tea

CD/2LPcoloured/2LP+CD+artbook

Fans van Bonamassa hoeven nooit lang op een nieuw album te wachten, twee jaar tussen de
releases is toch wel de max en dan hebben we het alleen nog maar over zijn studioalbums want de
man brengt ook nog genoeg live opnames uit en heeft daarbuiten ook nog allerlei zij-projecten
(waarvan de bekendste samen met Beth Hart is). Zo komen we op z’n 43ste al aan bij zijn
veertiende studioalbum! ‘Royal Tea’ is opgenomen in de legendarische Abbey Road Studio’s en voor
dit album is hij weer teruggekeerd naar zijn muzikale roots, terug naar zijn muzikale begin
geïnspireerd door John Mayall & The BluesBreakers (+Eric Clapton), Cream en Jeff Beck.

Typhoon – Lichthuis

CD/LP(LP release is helaas pas 04-12)

Na het releasen van de singles ‘Ogen Dicht’, ‘Alles Is Gezegend’ (met Freez) en ‘Walnootboom’
(met Paskal Jakobsen/Bløf) is het dan nu zover, het langverwachte derde album van Typhoon is uit!
Het is de opvolger van het enorm succesvolle album ‘Lobi Da Basi’ uit 2014.
Typhoon: “Lichthuis is een reis van persoonlijke groei en universele waarden.
Ik ben dankbaar voor dit nieuwe hoofdstuk en kan niet wachten om het nu officieel te delen met de
wereld.” Op ‘Lichthuis’ werkt Typhoon samen met Wende, Roos van Rebergen,
Michelle David en natuurlijk Freez en Paskal.

Ben Harper
Winter Is For Lovers

Katie Melua
Album No.8

Certain Animals
Songs To Make You Move

Nothing But Thieves
Moral Panic

15 instrumentale songs
op LapSteel Guitar!

Na vier jaar een nieuw
Studioalbum!

Eindelijk het debuut van dit
Rotterdamse ‘groove’rock trio!

Derde album voor deze
enorm populaire Britten!

CD/LP/LPcoloured

CD/CDdeluxe/LP

CD/LP

CD/LP/LPcoloured

Sam Smith
Love Goes

Beastie Boys
Beastie Boys Music

Amy MacDonald
Human Demands

Public Enemy
What You Gonna Do….

Zijn derde studioalbum
met o.a. ‘To Die For’

De nieuwste en meest
complete verzamelaar!

Vijfde album voor de
Schotse Amy!

Ja echt, een hele nieuwe
met Chuck D & Flavor Flav

CD/2LP

CD/2LP

CD/CDdeluxe/LP

CD

VERWACHTE RELEASES
KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE

Neil Young & Crazy Horse – Return To Greendale
Release: 06-11-2020

2CD/2LP/Boxset

‘Return To Greendale’ is de liveopname van de tour uit 2003/2004 van Neil Young
met ‘zijn’ Crazy Horse! Deze live opnames komen uit op dubbel vinyl en dubbel cd
maar voor de echte fans is er ook nog een prachtige boxset met daarin de show op
2LP, 2CD, DVD en Blu-Ray. Dit alles wordt geleverd in een genummerde boxset!
Wil je meer info? Laat het ons weten!

Ibrahim Maalouf – 40 Melodies
Release: 06-11-2020

2CD/LP

Voor zijn veertigste verjaardag brengt Maalouf een bijpassend album uit. In ieder geval eentje met
een bijpassende titel. Op ‘40 Melodies’ gaat hij terug naar zijn roots, terug naar de basis. We horen
oudere tracks maar dan helemaal uitgekleed tot alleen trompet, gitaar en af toe toe een aanvulling
uit een serieuze lijst gastmuzikanten. Zo doen o.a. mee aan deze plaat: Sting, Richard Bona, Trilok
Gurtu, Marcus Miller & het Kronos Quartet. Prachtige plaat, helemaal voor deze tijd van het jaar!

Danny Vera – New Now
Release: 12-11-2020

CD/2LP

Danny Vera...de man die in ieder geval heel Nederland veroverde met zijn mega succesvolle single
‘Rollercoaster’ zit niet stil. Zo kwam er eind vorig jaar een live album uit en afgelopen augustus een
Eptje ‘homerecordings’ met daarop de hits ‘Hold On To Let Go’ & ‘Zijn Het Je Ogen’. ‘Hold On To Let
Go’ vinden we ook op zijn nieuwste, 13 tracks tellend, album. Op deze, volledig Engelstalige, plaat
horen we de vertrouwde sound van Danny Vera, een mix van alt.country en pop. Catchy zonder
voorspelbaar te zijn. Het kan niet anders dan dat deze plaat weer een megahit gaat worden!

Sticks
Stickmatic

Chris Stapleton
Starting Over

Lambchop
Trip

Duncan Laurence
Small Town Boy

Bekend van o.a. Opgezwolle
en Fakkelbrigade! Nu solo!

Vierde studioplaat van
deze singer-/songwriter!

Grotendeels coveralbum!

Je weet wel, die van het
Songfestival!

LP (ik neem aan ook op CD)
Release: 06-11-2020

CD/2LP
Release: 13-11-2020

CD/LP/LPcoloured
Release: 13-11-2020

CD/MC/LP
Release: 13-11-2020
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