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

Yorick van Norden – The Jester

CD/LP

Dat Yorick een groot liefhebber is van sixties muziek en in het bijzonder The Beatles is geen geheim en
dat kan je ook goed horen op deze nieuwe plaat. The Jester is het tweede album van Yorick van
Norden. 'Het is vernoemd naar de hofnar uit Shakespeares Hamlet. Hij heette ook Yorick, het is de
eerste keer dat mijn naam opduikt in de geschiedenisboeken. Hij speelde liedjes, vertelde verhalen,
bracht muziek aan het hof van prins Hamlet. De plaat bestaat uit twee delen, het eerste gedeelte
(kant 1) is opgenomen met de liveband. De andere helft (kant 2) is wat introspectiever van
benadering. Die liedjes waren minder geschikt voor een bandbenadering. Die bent ik met Reyer Zwart,
die blazers- en strijkersarrangementen schreef, en een stel klassieke musici gaan opnemen.' Het album
is geproduceerd door Yorick zelf met Excelsior huisproducer Frans Hagenaars.
– ZATERDAG 13 OKTOBER • 16:00 UUR • INSTORE – (Binnenkort meer info via mail)
–

Marc Ribot – Songs Of Resistance 1942-2018

CD/2LP

Marc Ribot, bekend als de gitarist van o.a. Tom Waits en Elvis Costello, brengt met 'Songs Of
Resistance 1942-2018' misschien wel het meest krachtige protestalbum af van deze tijd.
In het NRC las ik een mooi, uitgebreid stuk over deze release welke ik je niet wil onthouden.
Klink snel op onderstaande link voor meer informatie, over Marc Ribot en deze plaat:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/12/gitaarspelen-met-hindernissen-a1616231

St. Paul & The Broken Bones – Young Sick Camellia

CD/LP

In 2014 bracht deze band hun debuutplaat uit met daarop het fantastische 'Call Me'. Deze
achtkoppige soulformatie heeft een behoorlijke bewegelijke frontman/zanger, Paul Janewey, die klinkt
als de blanke reïncarnatie van Otis Redding. Meteen na de release van het debuut heb ik deze band in
Paradiso mogen zien en kan met gemak zeggen dat het één van de meest intense en energieke shows
was waar ik ooit ben geweest. Met deze plaat zijn we aangekomen bij het derde studioalbum welke
natuurlijk nog steeds moddervette soul ademt maar toch hoor je een stukje vooruitgang, meer lagen
dan de vorige albums en daardoor muzikaal gezien misschien een stukje interessanter.

Paul Simon – In The Blue

CD/LP

Wat een fantastisch album! Dit 14e studioalbum bevat speciale samenwerkingen en nieuwe
arrangementen en daarmee geeft Paul Simon (76) een nieuw perspectief aan tien van zijn persoonlijke
favorieten uit zijn ongeëvenaarde oeuvre. Als je het zo leest klinkt het als een verzamelaar maar niets
is minder waar. Deze plaat klinkt als een gloednieuw album, fris, divers en in samenwerking met heel
wat gast-muzikanten waaronder de jazz-iconen trompettist Wynton Marsalis en gitarist Bill Frisell.
Dit album zal zijn laatste studioalbum zijn, afgelopen jaar heeft Paul Simon (na het overlijden van zijn
vaste gitarist) aangegeven te stoppen en met pensioen te gaan. Afgelopen 22 september was het
laatste optreden van zijn 'Farewell Tour.' 'In The Blue' is een bijzonder prachtig afscheidscadeau!

Emil Landman – Vinter//Sommer

CD/2LP

'Vinter//Sommer' is een samensmelting van twee EP's waarvoor Emil Landman twee keer afreisde naar
een afgelegen eiland in Noorwegen, Reinøya, één keer in de winter en één keer in de zomer. De grote
verschillen tussen de seizoenen daar, zomers bijna altijd licht, 's winters bijna altijd donker maakt dat
de ene EP totaal anders klinkt en voelt dan de andere, terwijl de plek waar het is opgenomen exact
dezelfde is. Reizen, nieuwe indrukken opdoen en de invloed van een andere omgeving zat altijd al
verstopt in de muziek van Landman. Zo reisde hij negen weken lang met de trein de wereld rond voor
zijn vorige album. 'Vinter//Sommer' is een prachtige singer-/songwriter plaat geworden en we mogen
alleen maar hopen dat Emil Landman zichzelf nog een aantal 'reisjes' cadeau doet.

Joe Bonamassa – Redemption

CD/2LP

Mijn eerste reactie toen ik hoorde dat er een nieuw album van Bonamassa uitkwam was: 'alweer??'.
Gek genoeg bleek bij nakijken dat zijn laatste studioalbum toch wel alweer twee jaar geleden is. Joe
Bonamassa zit niet stil dus in de tussentijd hebben we welzeker heel wat releases gehad, live concerten
die uitgebracht werden op cd, dvd, blu-ray en LP maar ook dit jaar kwam er nog een nieuwe plaat uit
in samenwerking met Beth Hart. Maar... Redemption is dus officieel het eerste echte soloalbum sinds
twee jaar van deze, twee keer voor een Grammy genomineerde, bluesgrootheid. Dit dertiende album
is een heerlijke bluesplaat zoals je deze mag verwachten Bonamassa, inclusief baggervette productie!

Bazart – 2

CD/LP

Twee jaar geleden kwam het debuut 'Echo' uit en wat velen niet lukt, lukte Bazart wel.
De Vlamingen werden op handen gedragen door muziekminnend Nederland en België met hun
Nederlandstalige electro-indie-pop. Diverse singles halen de charts, zoals 'Chaos', 'Nacht', 'Lux' en
natuurlijk de enorme klapper: 'Goud'. Album nummer twee is net uit, eerste single is 'Grip (Omarm
Me)'. Zoals je direct hoort gaan deze Belgen gewoon verder waar ze geëindigd zijn bij het vorige
album, catchy elektronische indiepop tracks die je niet snel uit je hoofd krijgt.
Check vooral ook even het nummer waar Eefje de Visser de gastvocalen verzorgd: 'Onder Ons'.

Villagers – The Art Of Pretending To Swim

CD/LP/INDIE-ONLY-LP

Villagers, band van Conor O'Brien bestaat alweer 10 jaar... time flies! Debuut album 'Becoming A
Jackal' is één van de mooiste albums die ik ken hoewel de rest van de albums ook stuk voor stuk meer
dan de moeite waard zijn blijft dat toch mijn favoriet! Drie jaar geleden kwam de laatste studioplaat
uit, afgelopen zaterdag was het zover en kon ik de nieuwe plaat voor het eerst beluisteren, ik was per
direct 'om'. 'The Art Of Pretending To Swim' kruipt meteen onder je huid, heeft uiteraard het
herkenbare stemgeluid van Conor O'Brien, het naargeestige van de eerste plaat maar minder rauw.
Poppy'er dan je gewend bent zonder uiteindelijk echt vrolijk te worden. Prachtige herfst-plaat.

Paul Carrack
These Days

Suede
Blue Hour

Ibrahim Malouf
Levantine Symphony No.1

Prince
Piano & A Microphone '83

17de studioalbum van deze
man met de gouden stem.

Het achtste studioalbum
Van deze Britpopgigant!

Zijn eerste symfonie voor orkest,
jazzband en kinderkoor.

Unieke en intieme opname
Van Prince. Solo.

CD/LP

CD/2LP/Boxset

CD/2LP

CD/LP/LP+CD

Bob Moses
For Ever

Tony Bennett & Diana Krall
Love Is Here To Stay

Madeleine Peyroux
Anthem

Big Red Machine
Big Red Machine

Heerlijk swingende
plaat uit Canada !

Tribute To George en Ira
Gershwin.

Fijne, zwoele Engels
Franse jazz/popplaat!

Samenwerking Aaron Dessner
(The National) en Bon Iver!

CD/LP

CD/LP

CD/CDLTD/LP/LPLTD

CD/LP

– MORGEN BINNEN KLIK OP DE HOES VOOR DE SINGLE (mits beschikbaar)

José James – Lean On Me

CD/LP

Sommige artiesten heb je vrij hoog zitten, ik heb dat bij Jose James. Deze man heeft zulke onwaarschijnlijk fijne platen gemaakt, de combinatie van soul en jazz past hem als geen ander. Ik weet niet zo
goed wat er mis ging bij Jose James begin 2017 maar hij bracht echt een verschrikkelijke plaat uit
(sorry fans), platte ongeïnspireerde jaren '90 R&B. Wat een teleurstelling na de bloedmooie Tribute to
Billie Holiday plaat. Wat er dus nu aan zou komen was best spannend maar.. je kan gerust adem halen.
'Lean On Me' is weer een Tribute plaat maar nu met werk van Bill Withers. Uitgevoerd op 'ouderwets'
torenhoog niveau. Mr. James heeft zichzelf weer terug gevonden, fijn voor hem (en voor ons)!
Jett Rebel
7

Cher
Dancing Queen

ALT-J
Reduxer

Kodaline
Politics Of Living

Aparte hoes...

26ste studioalbum!

Herinterpretaties van de
tracks op de plaat 'Relaxter'.

Derde album van deze
Ieren!

CD/LP

CD/LP

CD/LP

CD/LP

Cypress Hill
Elephants On Acid

Seasick Steve
Can U Cook?

Nick Cave & The Bad Seeds
Distant Sky

Tony Joe White
Bad Mouthin'

Eerste album in acht jaar!

Zéér LTD INDIE ONLY vinyl!

Live in Copenhagen EP • 4tracks

75 jaar en 17e studioalbum!

CD/2LP

CD/LP

12”

CD/LP(+download)

Riverside – Wasteland

CD/CDLTD/2LP+CD

Februari 2016 werd Riverside door de onverwachte dood van gitarist Piotr Grudzinski van een kwartet
plotsklaps een trio. Na een periode van rouw besloot de band opmerkelijk genoeg om geen vervanger
te zoeken, maar als trio door te gaan. Ruim 2,5 jaar later verschijnt voor het eerst nieuwe muziek sinds
dat tragische moment. 'Wasteland' is het zevende studioalbum van deze Poolse progrockers.
Na het overlijden van Piotr Grudzinski is er zeker wat veranderd en dit verdriet is merkbaar in o.a. het
zeer aangrijpende slotnummer 'The Night Before'. Daarnaast is ook noemenswaardig de veelzijdigheid
van de stem van Mariusz, in enkele nummers voert deze je direct de donkere kant op. Een bepaalde
diepte in zijn stem die we nog nooit eerder hebben gehoord. Deze plaat is zeer divers en zoals bij meer
albums van de heren moet je er even de tijd voor nemen, een echte groeiplaat.

Tom Petty – An American Treasure • boxset

2CD/4CD/6LP

Deze box bestaat uit 60 tracks en onthult tientallen niet eerder uitgebrachte opnames, alternatieve
versies van klassiekers, historische live optredens en nummers van Tom Petty. 'An American Treasure'
wordt uitgebracht als een Deluxe 4CD Edition met alle 60 tracks plus boekwerk van 52 pagina’s met
bijzondere en unieke foto’s van Tom, zijn bandleden en zijn familie en vrienden. Het boekje bevat ook
kanttekeningen van journalist Bud Scoppa. De 'normale editie' is een 2CD set met 26 nummers plus de
aantekeningen van Bud Scoppa. De Vinyl Editie is een 6LP set waarop alle 60 tracks staan, voorzien van
boekwerk en essay. Deze Vinyl versie wordt 23-11 pas uitgebracht, maar kan al gereserveerd worden.

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

Novastar – In The Cold Light Of Monday
Release: 05 oktober 2018

CD/LP

Een nieuwe Novastar, dat is pas nieuws om enthousiast van te worden.
Al jaren betoverd frontman Joost Zweegers ons met zijn prachtige liedjes en dito stem.
Eerste single van dit zesde studioalbum is: 'Home is Not Home', als de rest van het album
ongeveer deze kwaliteit is zal dit album zeker hoog in de jaarlijstjes eindigen!
Mooi! Zoals altijd eigenlijk ;)

My Baby – Mounaiki • By The Bright Of Nights
Release: 05 oktober 2018

CD/LP

My Baby, misschien heb je deze band al eens gezien in de winkel, in So What tijdens een 'Free Music
Presents...' of ergens anders tijdens één van de vele live optredens die ze geven. Hoewel... ze spelen
vaker over de grens dan in ons land. Deze band rondom frontvrouw Cato van Dijck kan als geen ander
de perfecte mix van opzwepende psychedelica, elektronica, Rock 'N Roll en Oosterse klanken maken.
Dansbaar, ongrijpbaar en toch lekker in het gehoor. My Baby heeft hun eigen sound en daar wijken ze
niet vanaf bij album nummer vier, gelukkig maar. Tip!

Thomas Dybdahl – All These Things
Release: 12 oktober 2018

CD/LP

‘All These Things’ is het achtste studioalbum van de Noorse Thomas Dybdahl. Dit album is het resultaat
van een bijzondere samenwerking tussen Dybdahl, Grammy winnend producent Larry Klein (Joni
Mitchell, Herbie Hancock, Tracy Chapman) en een handvol legendarische sessiemuzikanten. In slechts
drie dagen tijd namen ze alle tracks op in de beroemde Sunset Sounds Studio’s. Een vlijmscherpe
productie, groovende drums en zwoele gitaren gedompeld in de dromerige vocalen van Thomas
Dybdahl. Check de eerste single: 'All These Things' (1 min doorskippen ;) en laat je overtuigen.

Tom Morello
Atlas Underground

Dawn Brothers
Classic

Kurt Vile
Bottle It In

Gitarist RATM en Audioslave.

Tweede album!

Eerste single is het heerlijke
Vervolg op het succesvolle
9.45(!) min durende 'Bassackwards'. Album 'Alleen'.

CD/LP
Release: 12-10-2018

CD/LP
Release: 12-10-2018

CD/2LP/2LP•INDIE Only
Release: 12-10-2018

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

Claudia de Breij
#NU

CD
Release: 12-10-2018

