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Albums 
Joseph Arthur - The Ballad Of Boogie Christ (2CD) 

The Idan Raichel Project - Quarter To Six 
Teho Teardo & Blixa Bargeld - Still Smiling 

Drie meesterwerken die voor mij tot het beste van 2013 behoren. 
Joseph Arthur heeft met de dubbelaar "The Ballad Of Boogie Christ" zijn magnum opus gemaakt. 

24 topnummers. Goede teksten in een fraai vormgegeven, kunstzinnig boekje. 
Idan Raichel evenaart moeiteloos zijn eerdere albums. Het door countertenor Andreas Scholl  

gezongen "In Stiller Nacht" is slechts één van de talrijke hoogtepunten.  
De samenwerking tussen Italiaanse filmcomponist Teho Teardo en voormalige  

Einstürzende Neubauten zanger Blixa Bargeld op "Still Smiling" is een daverende verrassing!  

Molly Drake - Molly Drake 
Bob Dylan - Another Self Portrait: The Bootleg Series, Vol.10 (2CD) 

Roy Harper - Songs of Love and Loss (2CD) 
Various - Sing Me The Songs: Celebrating The Works Of Kate McGarrigle (2CD) 

Bill Withers - Live At Carnegie Hall 
Een vijftal oudjes die het beluisteren meer dan waard zijn... 

Molly Drake was de moeder van Nick. De thuisopnames laten horen dat haar melancholieke muziek  
en teksten diepe indruk hebben gemaakt op haar zoon. Mooi aangevuld met een fraaie dichtbundel. 

Over het tiende deel van Bob Dylan's Bootleg Series is al veel gezegd.  
Een terechte herwaardering van een omstreden periode uit zijn oeuvre. 
Binnenkort komt Roy Harper, 72 jaar inmiddels, met een nieuw album. 

"Songs of..." is een uitgekiende bloemlezing van zijn rustigere, maar uiterst indringende, werk. 
Het werk van Kate McGarrigle wordt op prachtige, integere manier vertolkt  

door haar kinderen, familie, vrienden en andere bekenden. Warm aanbevolen! 
Het live album van Bill Withers laat horen waar een van de beste Amerikaanse  

blues-folk-soul zangers uit de jaren zeventig toe in staat was. En dat is dus niet gering. 



Films 


Afgelopen zomervakantie heb ik me verdiept in de 
filmgeschiedenis aan de hand van Marc Cousins' 

ongeëvenaarde, 15 uur durende,  
documentaire serie "The Story Of Film".  

Ik ben daarna verder op ontdekkingstocht gegaan  
en heb o.a. de bovenstaande films van de Engelse 

filmregisseur Terence Davies ontdekt. Stuk voor stuk 
meesterwerken, die grote indruk op mij hebben gemaakt.  

Sterk autobiografisch, want refererend aan het opgroeien in 
Liverpool in een streng katholiek milieu. De portretten die 

Davies schetst zijn liefdevol, soms ook ontnuchterend,  
maar altijd warm en heel persoonlijk. 

Muziek speelt een belangrijke rol in zijn films. 
Klassiek, veel klassiek, maar ook jaren vijftig zangers  

als Nat "King" Cole, Peggy Lee en Doris Day. Prachtig! 
Een van zijn nieuwste projecten 

is een verfilming van "Mother Of Sorrows", 
dat de jeugd beschrijft van twee broers 

in het Amerikaanse suburbia van, 
hoe kan het ook anders, de jaren vijftig. 

Een schitterend boek dat ik momenteel aan het lezen ben. 



Songs 
Tot besluit de opmerkelijkste "losse" nummers van de laatste tijd. 

Singles of tracks van albums die ik (nog) niet heb beluisterd. 
In willekeurige volgorde... 

Vashti Bunyan - Train Song 
Openingsnummer van het VPRO programma "Boeken Op Reis" met Wim Brandts. 

Angèle David-Guillou – And The Grass Was Singing 
Sfeervolle Engelstalige kamerpop van Franse zangeres. 
Jon Hopkins & Hayden Thorpe - Goodbye Horses 

Schitterende ballad van Wild Beasts zanger met geluidskunstenaar Hopkins. 
Moodoïd - Je Suis La Montagne 

Franse psychedelische droompop met Tame Impala connectie.  
Maffe clip: www.youtube.com/watch?v=qKvLr3Xwd10 

The Lee Thompson Ska Orchestra - Fu Man Chu (feat. Bitty McLean) 
Aanstekelijk solo project van saxofonist van Madness. youtube.com/watch?v=_VdEHp3jLT0 

Time Is A Mountain - Tempi Campi 
Ook in Zweden hebben ze een DeWolff. Magistraal nummer. 

Atif Aslam featuring Peter Gabriel - Bol Ke Lab Azaad Hain Tere 
Verrassende Engels-Pakistaanse samenwerking. Uit de film "The Reluctant Fundamentalist".  

Ook hier te beluisteren: www.youtube.com/watch?v=VW4FDUMErps 
Johnny Flynn - The Lady Is Risen 

Veelbelovend voorproefje van "Country Mile", het nieuwe album van deze Engelse folkzanger. 
Zie en luister ook: www.youtube.com/watch?v=cy8RqQnKh7Q&feature=c4-feed-u 

Paul McCartney - New 
Je hoeft Macca niet te vertellen hoe je een fris Beatlesk popnummer moet schrijven. 

Het nummer eindigt verrassend met Beach Boys akkoorden. Briljant. 
www.youtube.com/watch?v=pE_1V0phMW8 

Willis Earl Beal - Coming Through (feat. Cat Power) 
Verrukkelijk popgospel duet. 

MGMT - Your Life Is A Lie 
Leuke single, vooral ook door de clip... Zie: www.youtube.com/watch?v=Cye-1RP5jso 

Agnetha Fältskog - Bubble 
Mooiste nummer van haar nieuwste solo album. 

Grumbling Fur - Photogenesis 
Depeche Mode voor de 21ste eeuw. Catchy synthpop. 

Simon Fisher Turner - Makalu 
Atmosferisch en mysterieus. Van de soundtrack "The Epic Of Everest".


