
 

Culture Vulture playlist 
een overzicht van mijn favoriete muziek 

(c) Hans Verbakel  2-6 juni 2013 
"Listen without prejudice...!" 

Tracks 


    

The Idan Raichel Project - "Mon Amour" (feat. Vieux Farka Toure) 
Voorproefje van het nieuwste meesterwerk van Israelisch multiculti project.  
Verwacht o.a. samenwerkingen met de Portugese fado zangeres Ana Moura  

en de Duitse countertenor Andreas Scholl, naast artiesten uit Israel en Palestina. 

Donald Byrd Band & Voices - "Cristo Redentor" 
In memoriam voor jazzgigant. His finest moment. 

Jon Hopkins - "Immunity" 
Spannend, langzaam, filmisch titelnummer van rond de 10 minuten. 

De leukste hits: 
Anouk - "Birds" 

Klangkarussell - "Sonnentanz" (original version) 
Daft Punk - "Get Lucky" (feat. Pharrell Williams) 



Albums 

Kobo Town - Jumbie In The Jukebox 
Een van de beste albums van 2013 tot nu toe. 

Cumbancha is van de beste (wereld)muzieklabels, gespecialiseerd in verrassende, nieuwe muziek. 
De nieuwe Idan Raichel komt eraan, maar voorlopig is Kobo Town hun toprelease van dit jaar. 

Twaalf liedjes waarin muziek, tekst en arrangementen perfect op elkaar aansluiten. 
  

Voor een interview kijk op YouTube naar deze clip: 
www.youtube.com/#/watch?v=lFDd8MFg25Y 



Vampire Weekend - Modern Vampires Of The City 
Even wennen, maar na paar keer draaien is ook dit derde album, bij vlagen, een voltreffer. 

Een aantal nummers behoren in ieder geval tot het beste van de band.  
"Hudson", "Unbelievers" en "Obvious Bicycle" zijn mijn voorlopige favorieten. 

Scott Walker - Scott: The Collection 1967-1970 (5CD box) 
De eerste vijf solo albums verzameld in een fraai doosje. 

Een hoog Jacques Brel gehalte. Artistiek, maar wel degelijk toegankelijk.  
De orkestrale arrangementen zijn weelderig, Scott's stem overweldigend. 
Dat hij al tientallen jaren geleden afstand heeft genomen van deze muziek, 

is zijn goed recht. Het is alleen jammer dat hij tegenwoordig verdwaald is geraakt  
in een ondoordringbare avantgarde jungle, waarin het niet prettig vertoeven is. 

George Jones - A Picture Of Me (Without You) 
In memoriam voor een country grootheid. Klassiek album uit begin jaren zeventig. 

Schitterend gearrangeerde liedjes, zonder ook maar enig vals sentiment. 
Joan Armatrading - Love And Affection: Joan Armatrading Classics (1975-1983) (2CD) 

Voor iets meer dan 5 euro heb je een fraai overzicht van het veelzijdige oeuvre  
van een van de allerbeste Britse singer/songwriters van de laatste 50 jaar.  

Ondanks de talrijke stijlen blijft haar muziek altijd typisch Armatrading.  


