


Culture Vulture 
iPad edition 2 

Oktober 2012 
Samenstelling: Hans Verbakel 

Deze maand eerst het lange afstandswerk. 
Onderstaande albums staan momenteel om 

mijn iPod playlist. 
 


Antony and The Johnsons - Cut The World 

Prachtig live album van een de meest oorspronkelijke stemmen in de 
muziekwereld. De uitvoeringen met de Danish National Chamber Orchestra 
evenaren moeiteloos, nee overtreffen zelfs regelmatig, de studio versies. 
Franz von Chossy Quintet -  

                                         When The World Comes Home 
Een muzikale interpretatie van de verdrijving van Adam en Eva uit het 

paradijs. Pretentieus, dat zeker. Toch moeite van het beluisteren waard.  
Met invloeden uit jazz en klassiek. Live ongetwijfeld nog overtuigender. 





 
Bob Dylan - Tempest 

Een krasse knar bij uitstek. Of het een klassieker is? De tijd zal het leren.  
Maar een uitstekend album is het absoluut. 

Mark Knopfler - Privateering (2CD) 
Er gaan jaren voorbij dat ik Knopfler of de Dire Straits beluister.  

Dit is een aangename verrassing. Niet wereldschokkend,  
maar toch twee CD's boeiend genoeg. 

Habib Koite / Eric Bibb - Brothers In 
Bamako 

Heerlijk ontspannen Afro blues album voor de late uurtjes. 
Kijk op deze link voor een YouTube filmpje: 

http://www.bluesmagazine.nl/habib-koite-eric-bibb-brothers-in-bamako 
 
Sam Lee - Ground Of Its Own 

Binnen de Britse folkscene koesteren vele jonge artiesten hun muzikale 
erfenis. Fascinerende verzameling folkliedjes, verrassend vormgegeven. 

Een topper in de Britfolk van 2012. Volg deze link voor een  
achtergrondinterview: http://www.folkradio.co.uk/2012/09/review-and-

interview-sam-lee-ground-of-its-own/ 
Lo'Jo - Cinema el Mundo 

Wederom een smaakvolle multiculturele cocktail, zoals die alleen in 
Frankrijk gemaakt kan worden.. Met bijdragen van o.a. Tinariwen en 

Robert Wyatt. 
 



Christian Scott - Christian aTunde Adjuah (2CD) 
Een dubbelalbum dat alleen al door zijn omvang bijna bezwijkt onder zijn pretenties. 

Maar... de Amerikaanse jazztrompetist verdient ook lof voor zijn ongekende ambitie en durf. 
Welke popartiest doet hem dit na? Een avontuurlijk album, zonder meer. 

Kijk voor een interview op: 
www.youtube.com/watch?v=FLYg5jvsDr8 

Anne Soldaat - Anne Soldaat 
Voor ambachtelijke popsongs ben je bij Anne op het perfecte adres. 
Samen met Jason Falkner maakte hij in LA weer een meesterwerkje. 

De top in Nederland! 
various artists - 30 Real World At WOMAD (2CD) 

Lang voordat het gebruikelijk werd, pionierde Peter Gabriel met een 
wereldmuziekfestival. WOMAD. World Of Music Arts & Dance.  

Het was 1982. Inmiddels zijn er versies over de hele wereld. Ik zou graag bijzonder verlof 
krijgen voor Womadelaide in Australie. Maart 2013. Blijven dromen, dus. Deze dubbelaar is 

een uitgekiende verzameling artiesten die in 
de afgelopen 30 jaar hebben opgetreden 
tijdens WOMAD. Alle continenten komen 

langs. Een oorstrelend feest.  


