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VELKOMMEN!

NORDISK PROFIL: MÅNEDENS
HARDINGFELE ET SHANT

ALBUM:

NORDISK PROFIL: VÅLJE Å VRAKE - VISOR
ÅNGERMANLAND - ULRIKA BODÉN

OG

LÅTAR FRÅN

ANMELDELSER OG OMTALE

Det er et generelt problem at CDutgivelser med etnisk musikk og
folkemusikk i liten grad anmeldes eller omtales i norske aviser
og blader. Unntakene ser ut til å
være Dagsavisen, Klassekampen
ÅPEN PROFIL; - THE BERLIN PHONOGRAMM
Dag og Tid og Vårt Land som alARCHIVE 1900 - 2000
le har knyttet til seg gode anmeldere. Den vedvarende økende interessen for verdens musikk reÅPEN PROFIL; LULLEBIES OG BÅNSULLER FRA HELE
flekteres fortsatt lite i norske aviVERDEN
ser. Det er den anglo/amerikanske musikken som fortsatt eksisterer i de fleste norske aviser. DelROMANI PROFIL; MÅNEDENS ALBUM; GYPSY COLOURS vis kommer dette av den kommer- BALOGH KÁLMÁN ÉS A ROMANO KOKALO
sielle kulturpolitikkens oppfatning
av hva som er «moderne». Delvis
tror jeg det skyldes at mange stoROMANI PROFIL; MÅNEDENS ALBUM; WILD
re riksaviser ikke har folk med
SOUND FROM TRANSYLVANIA, WALLACHIA & MOLDAVIA kunnskap til å anmelde denne type musikk. Vi etterlyser derfor
personer med slik kunnskap som
kanskje kan tilby sine tjenester.
BALKANSK PROFIL: Månedens album: A FAIR
Dere må selv skaffe avtale med avis
MAIDEN FROM AMORGOS - NIKOS GRAPSAS
er. Vi sender gratis CD for anmeldelser av egne utgivelser og andre CD’er vi kan distribuere til buKELTISK PROFIL: MÅNEDENS ALBUM:
tikker. Send gjerne kopi av anmelEAVESDROPPER - KEVIN BURKE & JACKIE DALY
delsen. Ta kontakt!

ÅPEN PROFIL: MÅNEDENS
RUSSIA OG BARFOOT PRINCE

–

Velkommen til spennende oppdagelsesreiser i all verdens folkemusikk på CD. Gjør verdens genuine
musikkskatter til dine egne. Meld
deg inn i Etnisk Musikklubb. Vi er
et alternativ til popindustriens dominans!

ALBUM;

LOYKO

IN

DIV. OPPLYSNINGER

STIFTERE

AVBESTILLINGSFRIST!

Ans. utgiver
Etnisk Musikklubb AS
Daglig leder: Arne Fredriksen
Redaksjon: Arne Fredriksen
Postadresse: Masovngata 20,
N-3616 Kongsberg, Norge/Norway
Tel. +47 32 73 56 60
Fax. +47 32 73 56 61
E-mail:etnisk-musikklubb@pc-cons.no
Bankkontonr.: 7139.05.27440
Grafisk utforming: Arne Fredriksen

Arne Fredriksen
Folkemusikkstudiet på Rauland
Førde Int. Folkemusikkfestival
Kongsberg Jazzfestival
Landslaget for Spelemenn
Landslaget for Folkemusikk i
barnehage og skole
Senteret for Internasjonal
Folkedans
Telemarkfestivalen
Vossa Jazz

Avbestilling av
Månedens album
må være oss i
hende senest
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Mandag 18.
Juni

VERVING

KLUBBREGLER

Du må være kunde for å kunne kjøpe gjennom musikklubben. Kjøp av to velkomstalbum til 40% rabatt- pr stk., er
«inngangsbilletten» for medlemskapet. (Disse reglene gjelder ikke salg til butikker eller
vanlige postordrekunder)

bærer ingen årlig kjøpeplikt,
kun kjøp av to velkomstalbum, samt 5 CD’er til ordinærpris i tillegg i løpet av
hele medlemsskapet,(dvs.
2+5 CD’er).Ved et eventuell
ønske om utmelding uten å
oppfylle minstekravet til kjøp,
Organisasjoner, samt flere må du betale full pris på velinnen en familie kan være komst-CD’ene pluss et utmedlem. Ved organisasjons- meldingsgebyr på kr 50,medlemsskap må ansvarlig
kontaktperson
oppgis Trofaste medlemmer vil få
sammen med dennes telefon- tilbud på ulike bonusrabatter
gjennom medlemsskapet.
nummer.
Ved spesielle forhold eller
Ingen kan krysse av for mer ønsker, ta likevel kontakt for
enn ett klubbvalg. Alle kan eventuell avtale.
likevel bestille samtlige tilbud
i øvrige profiler.
Priser justeres noe som følMånedens Album, innen den ge av økning i mva.
profil du har valgt, vil komPRISER
me automatisk, hvis det ikke Hver 3. verving kr 0,avbestilles innen oppgitt frist Øvrige vervinger rabatt 40%
(se nederst på side 3). Avbe- Velkomst-CD’er rabatt 40%
stilling skal kun skje etter at Spesialpris 0 (S0) kr 149,50
kr 159,50
du har fått magasinet og innen Månedens CD
kr 169,50
oppgitt avbestillingsfrist, nor- Ordinærpris
malt minst 14 dager. Vi ber Månedens CD 2 kr 280,1 (S1)
kr 179,50
om at det vises forståelse og Spesialpris
Spesialpris 2 (S2)
kr 189,50
respekt for avbestillingsfrister. Spesialpris 3 (S3) kr 199,50
Dobbel CD (S4)

Vi trapper opp til Nettbutikken som kommer i løpet av høsten og har satt i gang en
stor vervekampanje. CD’er som er produsert av Etnisk Musikklubb (se side 19) tilbyr vi til 50% rabatt for den som verver et
nytt medlem til en av profilene. Det samme tilbudet gjelder som velkomsttilbud for
de som verves. Ellers gjelder vanlig 40%
på øvrige album for dem som verver eller
verves. For å oppnå rabatter ved verving,
må dere sørge for at B-delen for innmelding er fylt ut ferdig med ønsket velkomstalbum for den som melder seg inn. Denne
må sendes inn av den som verver. Personlig anbefaling av musikklubben til venner,
kollegaer og venner er den mest effektive
måten å verve på. Vi sender deg gjerne
noen tidligere blader som du kan bruke i
vervingen. Disse kan sprees på skoler, arbeidplasser, kurs eller der du er på ferie.

kr 248,-

Porto/eksp.geb. påløper på tilsendte varer. Det er ingen reFORDELEN
turrett på varer. Uberettiget
retur belastes med et gebyr Fordelen ved å være medlem av Etnisk Musikklubb
på kr 50,-.
er unik tilgjengelighet på
Det er 14 dagers betalings- etnisk musikk fra hele verfrist etter varens mottakelse. den, en ellers hverken lett
Unntaket er statlige og kom- får kjennskap til eller så
munale etater som har 30 lett får tak i. Vi har spesialdagers betalingsfrist. Annen import av kvalitets-CD’er!
betalingsfrist kan avtales spesielt.
PORTO
Ved for sen betaling vil vi sen- Nye portosatser gjør at
de en purring påplusset pur- antallet CD’er med norregebyr på kr 50,-. Etter for- malvekt fordeler seg slik
fall på denne vil du automa- på Norge, Norden, Europa og Verden:
tisk motta inkassovarsel.
Ved skade på mottatte
varer,meldes dette omgående telefonisk. Kostnadsfri bytting. Medlemsskapet inne-

SIGDAL MUSEUM FOLKEMUSIKKSENTERET
I BUSKERUD
MUSEET
Utstilling «Spell og Dans» m/tema «Bryllupstradisjoner». Bunadsutstilling. Minikonserter
dagl. «Folkemusikk og historikk». Koselig
bygdetun. Bakedag i bryggerhuset hver
fredag. Aktiviteter for barn.

FOLKEMUSIKKSENTERET
Allsiding kultursenter i særpreget bygning.
Konferanse- møterom, overnatting, sluttede
selskaper. Salg av folkemusikk og
instrumenter. CD-produksjon. Folkemusikkarkiv for Buskerud.
Adr: 3350 Prestfoss (midt i Buskerud)
E-post: post@folkemusikksenteret.no
Tel 32 71 13 00/ Faks 32 71 13 10

1-3 CD’er 18,- 22,- 36,- 50,4-8 CD’er 45,- 60,- 80,- 120,9-17
100,- 120,- 150,- 210,18 - Norgespakke og Verdenspakke
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MÅNEDENS ALBUM:

Nordisk profil

VÅLJE

CHANT ET HARDINGFELE

1-382 NORVÈGE - Chant et
Hardingfele - Kristin Gulbrandsen,
Ole Aastad Bråten, Tore Bolstad,
Vidar Underseth

Å VRAKE

1-383 Vålje å vrake - Visor og låtar
från Ångermanland Ulrika Bodén

1-160 MÅNEDENS ALBUM I NORDISK PROFIL BESTÅR AV SOMMERPAKKE
MED DISSE CD’ENE TIL RABATTERT SPESIALPRIS KR 280, (SPAR KR 59,-)
Fire unge norske folkemusikere går å gjør
felles debut-CD på den meget prestisjetunge franske Ocora labelen, som er viden
kjent for sine utgivelser med autentisk folkemusikk fra hele verden. Det vitner om
god nese for kvalitet når de har kapret
unge nordmenn fra dypet av det vitale
norske folkemusikkmiljøet. Kristin Gulbrandsen, knapt hørt på kappleiker står
for de hyppige vokalbidraga, mens Ole
Aastad Bråten frisker opp med sitt vitale
langeleikspill, mens Tore Bolstad og Vidar
Underseth begge leverer solid tradisjonspel på hardingfele fra Valdres og Sogn. Et
riktig fint knippe er dette - en internasjonal CD - norsk lokal «verdensmusikk» som det er grunn til å fortelle om hjemme!

Noen ganger får vi inn album der den totale kvaliteten blinker klart og sterkt. Dette
er et slikt album. Det er ikke noen spesielle finter og fakter, men rett og slett et solid
og godt tradisjonelt svensk folkemusikkalbum. Den har god ballanse i en varm akkustisk instrumentering og gruppespill med
instrumenter som er ganske spennende; f.eks
svensk sekkepipe og nyckelharpe og gitar,
härjedalspip, mandola og altnykkelharpa,
gitar og kontrabassharpe, kantle og stråkharpe. Ellers så inngår også moraharpe og
fløyte på enkeltspor. - Alt sammen som akkompagnement til Ulrika Bodén sine folkesanger. Hun synger rett fram, ujålete slik
som Emma Härdelin i Triakel. Hun er bare
god, rett og slett - ikke mer, ikke mindre!
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Nordisk profil

BRENNHEITEN

1-393 Brennheiten Springar og laus frå
Hallingdal

En glødende fersk CD med
den sjeldne og særegne tradisjonen med durspel på
torader for springar og lausdans, som slo rot i Hallingdal mot slutten av 1800-tallet. Dette er eggende, drivende dansespel som fortsatt lever idag. De brennheite er Ulf Arne Johannessen, Ola T. Stave, Håkon
Tveito og Torleiv Håheim.

Nordisk profil

MERÅKERKLARINETT

1-384 Frå setervoll til
dansegolv - Geir Egil
Larsen & «tjukke
slekta»

1-392 Himmelske
balsam og sødeste drue
- Åsne Valland Nordli

Det mest særprega og
spennende ved denne
CD’en er Geir Egil Larsens spill på ulike fløyter,
bukkhorn, Merårkerklarinett og lur. Melodiene er
fra Nord-Trøndelag via
Hilmar Alexandersen og
spelemenn fra Verdaldistriktet. Lys og lett runddansmusikk i to ulike sampelformer.

1-367 Myllarspel - Knut 1-386 Curing
Norwegian Stiffness Hamre, Terje Christian
Chateau Neuf
Hansen, Øystein
Romtveit, Leiv Solberg, Spelemannslag (S1)
Lars Underdal
Med sin tredje CD «curing

Myllarspel 200 år etter
den legendariske spelemannens fødsel. Ingen
kunne som han få fela til
å låte med en slik ekstra
glans. Fem spelemenn
spiller hver 5 slåtter i
form etter Myllaren, som
har den suggererende
glansen og fortryellelsen
som kjennetegner godt
Myllarspel i dag.

SØDESTE DRUE

norwegian stiffness» inviterer Chateau Neuf Spelemannslag (CNS) nordboere med danse- og gangsperre til en musikalsk opplevelse med øyeblikkelig
helbredende virkning.
CNS henter mye av sitt
musikalske materiale fra
norske slåtter, men med en
besetning som inkluderer
blåserrekke, fire vokalister,
sekkepiper og full backli-

Med perlevakker skjønnsang framfører Åsne Valland Nordli en sensasjonell
salmeskatt! Husmannssønnen Daniel A. Buli(18201900) fra Birkenes i AustAgder skrev minst 470 salmer !! - langt flere enn
Landstad, Blix, Dass, Kingo, Brorson… Aldri før har
de ukjente Buli-salmene
vært fremført offentlig - nå
kommer 10 av dem på CD.
Et knippe smakfult valgte
instrumenter og perfekte
arrangementer lager rammen rundt den vakre sangen. Torbjørn Økland, gitar, mandolin, trompet, Nils
Økland, fele, hardingfele,
viola d’amore, Sigbjørn
Apeland trøorgel og kirkeorgel.

«NORSK» SEKKEPIPE!

1-385 FRØYA - Malvin
Skulbru (S0)

Et jubelalbum og første innspilling med «norsk» sekkepipe! Den er basert på
den svenske og laga av
Alban Faust, men den har
fire droner og låter annerledes enn den svenske med
en lavere og mykere tone.
Musikken er laga av Malvin Skulbru og tilegna gudinna Frøya. Udu og rattle er med. Maxi-CD på 22
min, og prisen vår laveste,
men kvaliteten er på topp!

1-387 In medias res ne har de utviklet en sære- Ensemble Alruna &
gen stil som har appelert Falsobordone

til world-music miljøene
langt utenfor Norges grenser. Med en omfattende
konsertvirksomhet i Norden, Tyskland og USA har
CNS blitt en viktig eksportør av norsk samtidsmusikk. Med «curing norwegian stiffness» åpner CNS
igjen dørene til sin verden
av fengslende låter og
groovy arrangementer
langt utenfor det norske
folkemusikkmiljøet. Uten
tvil deres beste CD hittil!
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Bordunmusikk fra 15-tallet med 22 gamle instrumenter, mange av dem
bygd av to av artistene på
CD’en Alban Faust og
Christer Ådin: Schaperpfeiff, kleiner bock, hümmelchen, fageolett, cittern,
mandolin, tambour de
éarn, schlüsselfiedle, viola
d’mores a claved, gaita
gallega, kromhorn, skalmeja, garklein, gotisk harpe,
lute, rebec, landsknechttrommel og munnharpe.

Nordisk profil

Nordisk profil

SUEDE

1-388 SUEDE Musique populaire

Dette er en CD med et vidt
spekter av svensk folkemusikk, både med arkivopptak fra Sveriges radio
og fra «Swedish Center for
Folk Song and Folk Music Research». Mange av
de dokumenterte artistene
er historiske modeller for
folkemusikere i dag. En
fransk utgivelse med 31
spor alle med fyldig tekst
på engelsk og fransk.

NYCKELHARPE

STRÅKHARPA

1-301 Byss-Calle Nyckelharporkestern

CD’en med nyckelharpe
som overrasker og utfordrer stereotype forestilling
om nyckelharpemusikk.
Dette er nyskaping - kanskje ikke i slåttene, som er
tradisjonelle, men i et utrolig kreativt samspill og
spennende arrangementer.
Samspill mellom ulike
typer nyckelharper; silberbasharpe, altnyckelharpe,
tenornyckelharpe, moraharpe og kontrabassharpe.

1-390 Spår - Månsson
Åberg

1-246 Låtar på
nyckelharpa från
Bak dette anonyme cover- Österbybruk

bildet skjuler det seg vakker svensk folkemusikk
spilt på fløyte og lutt!
Göran Månsson spiller altblokkføyte, tenorblokkfløyte, subkontrabassblokkfløyte, voice fløyte,
transvers fløyte, härjedal
pipa, string drum, bodhran, goat hoof. Sven Åberg
spiller barokk lutt, rennesanse lutt, mandora, barokkgitar og mandolin.
Harald Petterson spiller
bueharpe.

En riktig godbit av en
nyckelharpe-CD er dette!
CD’en presenterer ulike
nyckelharpetradisjoner og
ulike spillestiler; Her får vi
høre 1700-tall kontrabassharpe, 1800-talls silverbasharpe og deres kombinasjoner dubbellek. Videre er
det bl.a. opptak av mestere
som Eric Sahlström på kromatisk nyckelharpe. Opptaket fra 1975 er en viktig
dokumentasjon samtidig
em nytelse for øret!

RANARIM

1-217 Skikt - Johan Hedin, 1-389 (tid) - b.a.r.k.
Harald Pettersson

Denne CD’en er inngangsbilletten til en trollbindende musikalsk reise i møtet
mellom to musikere. De
spiller sin egen folkemusikk
i et utvidet musikalsk landskap fra det nordlige europa. Nyskaping med gamle
akkustiske instrumenter gir
ny opplevelse. Med sopran
og tenor nyckelharpa, moraharpa, stråkharpa, fele,
fløyter, mbira, sekkepipe,
hurdy-gurdy og kubjeller.

En fem mann sterk gruppe som trakterer mandola, gitar, hummel, seljefløyte, munnharpe, fiol, hardingfele, dub, programmering. Med seg har de fire
gjestemusikere på elfiol,
altfiol, dreielire, nyckelharper og kantele, samt to
som bidrar med sang. Et
fint album innen genren
med norsk og svensk folkemusikk i fri dressur i
«moderne» stil.

1-391 Silverbasharpa I Sigurd Holmberg

1-317 Till ljusan dag Ranarim

Denne CD’en er litt av et
klenodium. Arkivopptak
fra 1957 med den aller
beste utøver på det gamle
borduninstrumentet silverbasharpa, nemlig Sigurd Holmberg fra det
norlige Uppland. Opptakene er veldig gode teknisk til å være så gamle
og her hører vi en spelemann som fortsatt var på
høyden med et instrument
i beste trim. Stødig danserytme og kraftig medklingende bassdroner.

Ranarim er en ung forfriskende og forførende
svensk folkemusikkgruppe som framfører ballader
og andre viser med perlevakker tett duosang akkompagnert av nyckelharpe, gitar og mandola. Bakom syngestilen aner vi
Susanne Rosenberg som
ideal, men de har likevel
laget sin egen folksound
som jeg liker godt! Gruppa kan oppleves på Førde
Internasjonale Folkemusikk i sommer!
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Nordisk profil

Nordisk profil

MUNNHARPA

1-330 Munnharpas
verden - Svein Westad

S PELEMAN NS PRI S EN

1-254 Solo - Håkon
Høgemo (S1)

Presseomtale: Klassekampen,
Spelemannspris til UtlaNoralv Pedersen
spelemannen Håkon Hø«Sanseleg Munnharpe»
Svein Westad har laga eit viktig fol- gemo Her med bart harkemusikalsk dokument over ein rik dingfelespill i solo fra kilnorsk og internasjonal munnharpe- der i Sogn, Voss, Hardantradisjon. Svein Westad vier oss inn i ger og Valdres. Han regei munnharpeverd som spennar frå nes blant Norges fremste
Irland i vest via Norge og Europa til spelemenn og har vunnet
Sibir, Japan og Indonesia i aust. Til A-klassen i spel to ganger,
å hjelpa seg har han med tre kollega- samt mottatt andre utmerer, meisterspelemennene Leo Tada- kelser for sitt spill. Høgegawa frå Japan, irske John Wright mos mesterlige spill med
og Thran Quang Hai frå Vietnam. kraft og nerve.
Sjølv har Westad, vinnaren av Landskappleiken dei to siste åra, studert dei
eldste norske munnharpekjeldene,
og han har difor greidd å læra seg eit
breitt register av norske munnharpedialektar. Sjølv om munnharpa er
mest nytta som soloinstrument, har
Westad gjort ein genistrek med å be
med seg både spelemenn og dansarar på plata. Dette lyfter innspelinga
og gjev ho eit meir dynamisk heilskapleg preg. - Svein Westad opnar
med to gangarar og ein slått frå Setesdalen, det området i Norge med den
best ivaretekne og rikaste munnharpetradisjonen. Dei eldste slåttane
skriv seg truleg frå mellomalderen,
og allereie frå siste del av 1800-talet
finst det namn på spelemenn og
smedar. Westad held fram med
”Veum’en”, ein springar frå Telemark
som det svingar av. Her har Westad
med seg Anne S. Haugan på trollstemt fele. Arrangementet er bygd
opp etter det velkjende rop-svar-prinsippet, at det eine instrumentet spør
og det andre svarar. Ein Høyrer
også skosolane og klappa frå dei to
spreke dansarane Arvid Sperrud og
Tone Almeli. Å invitera dansarar på

DÅMLEG

1-381 Dåmleg - Halvor
Høyseth spelar slåttar i
Hovintradisjon (S1)

Historiske opptak av Halvor Høyseth som var en sentral spelemann i Hovin i Telemark. Innspillingen inneholder slåtter som han brukte mye og som for en stor
del er særpreget for Hovin.
Innspillingen starter med en
kulokk av Ingeborg, kona
til Halvor og fortsetter med
32 spor med Halvor’s eget
hardingfelespill.

1-377 Berg og vatn - Per 1-370 Feledåm - Hauk
Buen (S1)
Sæmund Bjørkum (S1)

Fersk CD med Per Sæmund Bjørkum, der også
Kåre Nordstoga, Tone
Hulbækmo, Øystein Rudi, Bjørn Kjellemyr medvirker. Reportoaret på
denne flotte og ettersurte
utgivelsen strekker seg fra
váre, lyriske sanger til dansemusikk som springleik
og vals. Vil garantert appellere til kjennere av tradisjoner og oppdages av
nye lyttere.

Hauk Buen, spelemann og
felemaker begynte å spille
i 12-årsalderen. Nære slektninger ga ham de første
impulser på hardingfela,
gjennom påvirkning fra
kveding, slåttetulling og
kulokken. Som spelemann
tilhører han dem som former stoffet til sitt eget, i spillestil og uttrykk. Slåttene
her er derfor Hauk’s egen
personlige gjengivelse og
ikke noen kopi av kildene.
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FOR/AV BARN!!

1-373 Erru gær’n gut! Sølvstuffen med flere

En fersk, sjarmerende og
fin CD med unge folkemusikkutøvere. Ideen bak
CD’en var å produsere en
folkemusikk-CD med
barn og for barn. Den er
et resultat av det friske
rekruterings og opplæringsarbeidet som har pågått på Kongsberg på slutten av 1990 tallet. En rekke utøvere er med på de
54 spor en til slutt valgte
ut av et stort materiale.
Sentralt er Kongsberg Juniorspelemannlag med sine 10 medlemmer i alderen 11 - 17 år som har fått
opplæring og ledes av Anne Svånaug Haugan. Kvedargruppa Sølvstuffen er
en annen viktig bidragsyter. Den består av unge
kvedere som har fått opplæring og ledes av Veslemøy Fjerdingstad. Flere
gjesteartister deltar, bl.a.
Svein Westad, munnharpe,
Liv Bergset, sjøfløyte, Karin Toeneiet, kveding og
Veronica Sørum, munnharpe. Jeg synes det alt i
alt ble en spennende CD
med stor variasjon og
spennvidde i uttrykk og
repertoar. Dette er ikke
bare en CD som er sjarmerende, men som også
viser fruktene av opplæring og talentfulle unge
utøvere som har gjort folkemusikk til egne uttrykk.

Nordisk profil

Nordisk profil

NYTT

OPPLAG!

SVERIGE

JIENAT

1-250 Nu vil jeg blott
fortelle - Gunhild
Tømmerås

1-334 Mats och Mikael Mats Johansson, Mikael
Pettersson

Gunhild Tømmerås vant
for fjerde gang første plass
i vokal folkemusikk klasse A på Landskappleiken
og annet napp i en vandrepokal i den samme klassen. - Et medlem sa: «Denne CD’en vokser for hver
gang jeg spiller den».
CD’en ble tildelt den ære
å bli kjøpt inn av staten
innkjøpsordning.

Svensk spelemanns-CD
utenfor allfarvei med tiltalende musikk og design!
Mats og Mikael har solide
musikkrøtter fra det sørlige Sverige i Vestgötaland.
Her høres de i samspel og
solo. Presist og drevent spel
med god teknikk og følelse for musikalske stemninger og farger i utbygde pol-

1-375 Sjofn -Gjallarhorn

1-163 Triakel

spiller finsk-svensk verdensmusikk. Sjofn er gudinnen i nordisk mytologi som vekker kjærlighet
og lidenskap mennesker i
mellom. Hun står som beskytter av CD’en der tekstene handler om kjærlighetsmøter og vårritualer.
Den gamle sang- og spelemannstradisjonen i Norden blandet med naturmytiske ballader, trollske minuetter, fruktbarhetsbønner, runesang.

rause, runde akkustiske låten av trøorgel fungerer
som sprakende musikalsk
peisvarme til Kjell-Erik
Erikssons eminente felespill. At Emma Härdelin
kunne synge visste vi fra
hennes sterke vokalbidrag
i Garmarna. Her springer
hun ut i full blomst som
folkesanger, med en ujålete, likefram, stilsikker
syngemåte som er både
lavmælt og ladet i framføringen.

1-374 Daja - Jienat

Samisk/norsk/svenske Jienat er det mest friske som
har kommet fra det høge
nord siden Mari Boine
først erobret musikkscenen! Jienat har skapt sitt
nyskapende univers som
fenger, svinger og overrasker i brå skifter mellom
personjoik av Marit Hætta Øverli, tre perkusjonister, stemmer, lyder, bass
og sag!! - Alt sammen satt
sammen til en nesten umulig helhet!

1-376 - Heftig og
begeistret - Berlevåg
Den mest solgte svenske
Finsk-svenske Gjallarhorn CD i nordisk profil. Den Mannsangforening (S1)

Her er ekte vare fra det høge nord! - Musikken til filmen Heftig og begeistret
som har begeistret og beveget så mange med sine
uforfalskede og ærlige «tett
på» skildringer av individer, kollektivet, naturen og
samholdet i en mannsangforening. Sanger med sjarme og varme - lysår fra velkalkulerte overflatisk glatte underholdingsidealer!
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FÆRØYENE

1-369 Nina, nina, nái Skaldur, ramsur og
rímur (S4)

En dobbel-CD fra Færøyene med Skjaldur - færøyske
episke sanger, som utgjør deres eldste sangtradisjon. Materialet er bl.a rytmiske leiker for barn og av barn, samt
bånsuller og voggeviser. Alt
sammen er feltopptak av tradisjonbærere. Det følger et
omfattende hefte med litt info på engelsk, men ellers på
færøysk - et slags «nesten
norsk» en kan for

1-182 Flúgvandi bidil Föroysk vísu- og
kvædalög

Det er en egen bølgende
besettende framdrift i færøysangen, som gir en slags
suggererende ro. Her har
vi et veldig godt album
for denne type tradisjon.
På hele 35 spor får vi mye
for pengene med eksempel på færøysang fra i dag
og opptak helt tilbake til
1927. Tonalt fins åpenbare
likheter med norsk kveding og enkelte ballader
er kjent også hos oss.

Nordisk profil

ÅSNE BERGSET

1-332 Dobbelt bønn Åsne Bergset & Den
søde forening

De religiøse folkesangene
som høres, er rester av de
store vekkelsene i Numedal på 17.-19.-tallet, slik de
ble holdt i hevd av dissentermenigheten i Nore. Å
synge disse gamle åndelige sangene var dobbelt
bønn, syntes de gamle. Åsne Bergset synger salmene
på orginalmåten og i arrangement med sjøfløyte, lyre, hardingfele og orgel.

1-333 Lea Dé - Ingvar
Hegge

Ingvar Hegge fra Øystre Slidre i Valdres er en
middels god kvedar.
Men når han begynner
med (s)låttetralling, da
er han helt fenomenal!
Jeg kan ikke huske å ha
hørt noen mannlig kvedar som til de grader evner oralt å framføre slåttenes små tonale nyanser, små taktsprett og
krokveier så ramt, rått
og suverent som Ingvar
Hegge!!

Nordisk profil

SUÈDE - NORVÈGE

1-208 Suède - Norvège - 1-207 Norvege, La
Musique des vallées
Langeleik - Gunvor
Scandinaves
Hegge

SPRINGAR & HALLING

1-336 Springar og halling
i Numedalstradisjon

Fransk produksjon fra Skandinavias daler. Halve albumet er fra Sverige og halve
fra Norge. Topp folkemusikkartister fra begge sider
av kjølen; Lena Willemark
sang og fiol, Kirsten Bråten
Berg kveding og munnharpe, Per Gudmundson fiol og
sekkepipe, Gunnar Stubseid
hardingele og Ale Möller
fløyte og mandola.

CD med langeleik på den
rennomerte franske labelen
Ocora. Gunvor Hegge er en
ledende langeleikspiller og
har også med seg Knut Kjøk
og Roger Slåstuen på feler.
Jacques Leiniger er fransk
medspiller på langeleik.
Hele 31 slåtter er med på
albumet som inneholder fin
pakning med hefte på engelsk, frank og tysk.

Denne produksjonen er en
av tre CD’er med folkemusikk av eller med Arne Olsen fra Flesberg utgitt av Folkemusikksenteret i Buskerud. Denne
CD’en er basert på en kassett fra Buen Kulturverkstad fra 1986 men med tillegg av slåttene «Ola skeimakar», «Gamle-Hansslåtten» og «Tannlausen»

1-371 Sjugurd og
Trollbrura Sangtradisjon frå Solør,
Odal og Finnskogen

1-305 Nattergalen folkesang i Østerdalen Eli Storbekken

1-338 Brørsteinane Slåtter av Arne Olsen

En lekker ny CD fra
Finnskogen Kulturverksted med sangtradisjoner
i gammel og ny tapning,
kjente og ukjente utøvere, i alt 57 spor. I disse
grensetraktene har ulike
folk, språk og kulturer
levd side om side: Nordmenn, svensker, skogfinner og tatere. Med lokker,
bånsuller, ballader, salmetoner, m.m.

CD med kveding og seljefløyte av Eli Storbekken.
Mange av sangene har hun
etter far sin Egil Storbekken. Utvalget av genre i
den vokale folkemusikken
er her bånsuller, slåttestubber, lokker, laling, religiøse folketoner og ulike typer viser. CD’en finnes også som vedlegg til
bok med tekster som er
tenkt brukt til og egner seg
spesielt godt til undervisning.
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Her hører vi en spelemann som er på høyden
i sitt kunstneriske uttrykk! Hans spel er solid
forankra i Flesbergtradisjonen med inspirasjon
fra Løndal- og Fykerudtradisjonen via Leif Åsane og Knut og Hauk Buen. Det som slår meg, er
det særmerka spelet med
en energisk framdrift,
drivende god takt og en
tindrende klar tone! Supert dansespel er også
fint å høre på.

MÅNEDENS ALBUM:

Åpen profil

LOYKO

BARFOT PRINS

2-798 Loyko in Russia

2-799 The Barefoot Prince - Hainides
(S4)
2-272 MÅNEDENS ALBUM i Åpen profil består av Sommerpakke
med disse tre CD’ene til rabattert pris kr 317, (spar kr 100,-!)
Når tradisjon og skolering til de grader
møtes i en slik skjønn forening som tilfellet er med den legendariske russike sigøynergruppa Loyko, da kan du trollbindes
av to enkle feler, en akkustisk gitar og stemmer! Denne hittil ukjente russiske liveinnspillingen av gruppa Loyko, som er trykket opp etter ønske og på bestilling fra
Etnisk Musikklubb, er klart den beste de
har gjort! To er fettere og kommer fra den
eldste klanen av sigøynermusikere i Russland med røtter 300 år tilbake. I tillegg til
å ha en solid direkte overlevert tradisjon i
ryggmargen, har de alle tilsvarende solid
klassisk musikkutdanning. Dermed oppstår
en helt særegen vellykket sammensmelting
av tradisjon og skolering som ender i et
fyrverkeri av vitalitet og virtuost romanispill. Valentina Ponomareva bidrar også
vokalt på albumet!

Hainides betydde opprinnelig tapre menn
som ikke lenger var i stand til å holde landsbyene på Kreta mot tyrkisk okkupasjon, men
rømte til partisanene i fjellene. I dag betyr
dialektordet noen som er bortreist og fører
et omflakkende liv. - Nettopp det siste er en
passende beskrivelse på musikkstilen til
denne kretiske gruppa som lager tradisjonell og nyere musikk i en bokstavlig talt
skjønn forening. De mestrer den fine balansen mellom tradisjon og samtidig skape ny
musikk som er gammel og ny, kjent og eksotisk på samme tid. Et særdeles vakkert
dobbeltalbum som bl.a. har Psarantonis som
en av 14 gesteartister! Instrumentene er bl.a.
kretisk lutt, mandolin, tabouras, gitar, lyre,
sazi, tabor, bedir, oblong folk drum, bouzouki, cello, askomandoura, bratsj, obo, akkordion og kjempefine vokalbidrag. En CD
du nok vil spille mye!
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Åpen profil

Åpen profil

HAÏNIDES

BARBEINT SOMMER MUSIKK!

3-100 Long Voyage Haïnides

2-800 Ena Krymmeno Pantelis Thalassinos

sikk fra Kreta som balanserer mellom tradisjon og
nyskaping, mellom kjente og nye eksotiske elementer på en fremragende måte. Dette er en frodig CD med mye nytbar
og dansbar sang og musikk. Med kretisk lyre,
mandola, mandolin, lut,
tzoura, tamboura, dendir,
rek, zelia, saz, oud, nay,
tabor, cello og perkusjon!

terer «la creme de la creme»
av sommerlig gresk folkemusikk - akkurat slik som
du kan høre den på gresk
taverna en varm sommerkveld! Pantelis Thalassinos
er en kreativ fornyer av gresk
folkesang og synger som en
gresk Gud. Om du ikke har
råd til en tur til Hellas i sommer, så kan du bli velsingnet av denne greske syneguden for en rimelig penge!

2-801 I ekdikisi tis
gyftias - Nikos Xydakis,
Et hett stykke folkemu- Pantelis Thalassinos represen- Manolis Rasolis

3-45 Me condra ton 3-279 Tragoudia pou
efere o Notias kero - Hainïdes
Nearhou Paraplous

Denne CD’en fra Kreta
viser en særpreget og mindre kjent del av folkemusikktradisjonen på øya.
Den viser det spesielle
mandolinspillet som har
slått rot etter italiensk påvirkning etter perioder
med venetsianske okkoupasjoner. Flott ny innspilling der mandolin inngår i samspill med andre
tradisjonelle instrumenter.
Inneholder fin sang!

Lys og lett musikk fra sommergreske øyer, varm bris
og masse hav. CD’ens tittel kan oversettes med
«Sanger brakt med av sønnavinden» og gruppa kaller seg «Kystseilere». De
tar oss med på en fascinerende båttur rundt i Egerhavet - til sansenes og minnenes hage, der musikken
selv er seil. Hjertet vil kjenne igjen stedene fra tidligere ferier!

HOT TABLAS!

2-802 Belly Dance Shake Me Ya Gamal

Gresk sommermusikk med
krisp lett orientalsk sound
og solid instrumentering,
ornamentful maskulin lidenskaplig slepende sang
og damer med perlevakre
stemmer. Denne egner seg
til avspilling på sommerfesten, grillfesten for å skape
den rette eksotiske sommerferiestemning. Dette albumet kommer dere til å elske
- og anbefale til venner!!!!!

Dette er virkelig hva navnet lover - hot tabla solos
- og la meg tilføye inntil
chilipepper i styrkegrad.
Det er Midt-Østen tabla
stil av den ledne og kreative utøver Gamal Goma.
Her legges fra en dynamisk og kreativ tabla forestilling som gir nye avanserte og spennende utfordringer for magedansere.
Her får vi hartdrivende
magedansrytmer!

3-185 Ifantokosmos Kristi Stassinopoulou

2-803 The Highlife
Allstar - Sankofa

Tittelen på CD’en kan
oversettes med en vevd
verden. Kristi regnes som
en kultfigur i gresk musikkverden. Her vever hun
et vakert musikalsk teppe
som er veldig gresk samtidig som masse inspirasjon
hentes fra arabisk og indisk
blandet sammen med serbiske sanger, trakisk zonaradika sanger og kretisk
mantinades, samt ballader
fra de greske øyer. Spennende frikt sommeralbum!

High life musikk fra Ghana er en pan-afrikansk
populærmusikkgenre på
linje med kongolesisk
rumba. Dette er sløy groovie palmevinmusikk i middelstempo, spilt på en
blanding av lokale akkustiske instrumenter og vestlige elektriske instrumenter. Med akustisk og el-gitar, trommer, congas, maracas, claves, trompet, saksofon, trombone. Fire ulike band er med på CD’en.
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Åpen profil

TANGO

Åpen profil

NY MOSALINI!

CUBA

BRAZIL

2-756 Tango Around
The World

2-805 El Camino de la
Salsa - Various Artists

2-806 Baden Powell De
Aquino (S4)

bum der plateselskapet
har reist til en rekke land
i verden på jakt etter de
beste tolkere av tango. Et
album med en unik samling av tango-orkestre fra
Japan, Portugal, Spania,
Nederland, Storbritania,
Tyskland, Finland, Uruguay, USA og Argentina. Et
spennende album med
mye dansetango.

En ny CD fra Cuba med
flere grupper. Dette gjør
albumet variert og viser
gode grupper fra del vitale cubanske musikkliv;
Grupo Afrocuba de
Matanzas, C onjunto Campesino Cuyaguateje, Septeto Nacional, Orquesta
Sublime, Sexteto Ricoson,
Septeto Raison. Hele
spekteret av cubanske danser er representert.

Et klenodiom for gitarelskere! Baden Powell de Aquino regnes blant de mest betydelige brasilianske musikere og komponister. Dette
dobbelt-albumet er musikk
spilt inn fra filmen om hans
liv «Velho Amigo». Et sammendrag av filmen fins på
album som CD Xtra. Baden
spiller både i solo og i samspill med andre store musikere.

2-804 Ciudad triste Juan José Mosalini et
son grand orchestre de
Et kosmopolitisk tangoal- tango

2-460 Tango International Festival
Live Recording,
Granada 1996

Tangofestivalen i Granada
er blitt det viktigste møte
for Tango utenfor Argentina. Her en samling av de
beste opptredner under festivalen. Det er 13 spor med
tango av tilsvarende mange artister. Det er tre tangoorkestre som utgjør basis og som solister er knyttet til; Trio El Borde, Jorge
Ardhu’ orchestra og Osvaldo Requena Trio.

Juan José Mosalini er den
betydligste av mestre
innen moderne tango. Her
har vi en helt fersk innspilling med en førsteklasses klassisk argentinsk tango-CD. Instrumentene er
tre bandoneoner, fire fioliner, bratsj, cello og piano. To sangere er med på
fire spor.

2-491 Conciertos para
Bandoneon y guitarra Juan-José Mosalini

2-482 Que viva Chango
- Celina Gonzalez

nom de som spiller den og
gjennom de som lager
den. Her er det bl.a. flere
komponister av Astor Poazzolla som tolkes JuanJosé Mosalini på bandonéon og Leonardo Sanchez på gitar. Med seg har
de L’ensemble Orchestre
régional de Basse-Normandie med bl.a. tre på
1.fiolin, fire på 2. fiolin, to
bratsj og kontrabass.

ningen av kubansk musikk,
og viden kjent tolker av denne tradisjonen rundt i verden. Hun har en klar kraftfull stemme og en utrolig
rik fornyet musikkstil, uten
å miste røttene der spanske
og afrikanske rytmer inngår
i en symbiose. Innspillingen
kjennetegnes med velspilt
storband med en særlig utbygd rytmeseksjon. Dansene son, guajira og punto.

2-807 L’Essentiel de la
BOSSA NOVA Antonio Carlos Jobim &
Tango personifiseres gjen- Celina Gonzalez er Dron- Vinicius de Moraes
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Et album med lavmælt sober og distinkt spill av bossa nova musikk med to
sentrale utøvere. Bossa
Nova, en musikalsk genre
som oppsto i Brazil i løpet
av et tiår midt i forrige århundre, og som siden
spredte seg til verden. Albumet inneholder 14 spor
og sentrale og viktige melodier innen bossa nova.

Åpen profil

Åpen profil

EN REISE LANGS SILKEVEIEN

2-641 Arabian Tabla
Dances

2-808 Music Museum A Journey through the
Silk Road

VOICES!

2-809 Uzbekistan Munadjat Yulchieva &
Ensemble Shavkat
Mirzaev

3-289 The Years - Georgian
Traditional & Popular
Songs - Georgian Voices

2-504 Asie Centrale Traditions Classiques (S4)

Et rytmesterkt samlealbum med forskjellige artister! Her spiller perkusjonsinstrumenter som tabla og def en mer fremtredende rolle enn i øvrige magedansalbum. Et supert dansealbum med ulike utøvere og dermed også et lyttealbum for dem
som liker fengende rytmer
framført av virtuose utøvere!

En fin innføring i sentrale
instrumenter og autentisk
tradisjonell folkedansmusikk og taksim en finner i
landene langs silkeveien.
Musikken er framført på
instrumentene kanoun,
mey kaval, saz, oud og
dumbek, - enten i solopartier taxim, eller i samspill
som da gjerne er dansemusikk.

Munadjat Yulchieva fra
Uzbekistan er en kjent artist langs silkeveien som
kommer til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival i sommer. Hun synger
på en meditativ litt klagende måte med sofistikert
stemmebruk og stemmekontroll. Hun akkompagneres tradisjonelt av Ensemble Shavkat Mirzaev.

2-810 The Magic Veil Anatolian Kanoun

2-713 Les Grandes voix
du passé - Ouzbekistan

2-704 Turkestan Chinois
Xinjiang - Musiques
Ouïgoures (S4)

CD med forskjellige typer
orientalsk dansemusikk
bl.a. tyrkisk stil og tyrkisk
romani stil, samt arabisk
og kurdisk. Musikken er
sentrert rundt danseren
Eva Cernik som har jobbet intensivt med Modern
Turkish Oriental Dance
Group, og med Samir Sabri Troupe i Kairo. I 1997
var hun kåret til «Innovative Dancer of the Year»
av International Academy
of Middle Eastern Dance.

Kunstmusikken i Uzbekistan er en gren av den
store arabisk-muslimske
tradisjonen som strekker
seg fra Magrablandene til
det kinesiske Turkestan.
Albumet tar for seg store
sanglegender fra midten
av forrige århundre. Sang
og musikk har grunnleggende former, faste melodityper, skalaer og rytmer.
Akkompagnert av tanbûr
dutâr og orkester.

Et dobbelt album fra Kinas nord-vestlige provins
Xinjinang som grenser til
Mongolia, Kirgistan, Afghanistan, Pakistan og India. Spennende område
med en etnisk mosaikk av
folk som uiyghurere, kazakhere, kirghizere, uzbekere, mongoler, taghurer,
tartarer, hui- og han-kinesere, tadjikere, xiboere og
russere.
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Vi har tidligere hatt polyfon tradisjon fra Georgia i
katalogen, men dette er, tro
meg, det aller beste albumet vi har kommet over.
Gruppa har da også vunnet
en rekke priser bl.a. The
State Prize of Georgia for
sin forbløffende fantastiske
sang. Stemmene er vakrere, varmere og en enda mer
sofistikert framstilling enn
jeg tidligere har hørt.

Dobbelt albumet åpner en
musikalsk verden som ennå for det meste er ukjent.
Flotte innspillinger av
svært dyktige utøvere av
tradisjonell klassisk etnisk
musikk fra tidligere sentral-asiatiske sovjet republikker: Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirghistan og Turkmenistan.
Fyldig og informativt
teksthefte om instrumenter
og tradisjoner følger med.

Åpen profil

Åpen profil

SNIKENDE TIGRE

KINA

TIBET

SKJULTE DRAGER

SKJULTE DRAGER -

2-811 CHINE - L’art du
pipa - Lin Shicheng

2-540 Thundering
Dragon - Percussion
Music from China

Kinesisk pipamusikk er en
nytelse for øret og en balsom for sjelen! - en sofistikert form for musikalsk
poesi, som uttrykker menneskelige følelser og åndelige uttrykk. Pipa er kinesisk musikk i sin eldste
form - en tradisjon brakt
til landet via Silkevien
gjennom Sentral-Asia. Lin
Shicheng er sentral utøver
på pipa og er lærer på heltid på instrumentet.

2-812 CHINE - FANBAI
- Lecon du matin a
Shanghai

En meget fin innspilling
av Han-kinesisk buddistisk morgenmesse fra
Longhua tempelet i
Shanghai. Dette var det
første templet i Kina etablert i år 317. Fremmedartet men likevel musikk «å
gå inn i» med fascinasjon.
Kjennetegnes av unison
sang med hyppig bruk av
ulike gong-goner, bjeller
og trommer. Meditativ.

Husker du musikken fra
kampscenene i filmen
«Snikende tigre sjulte drager». Her er slik musikk!
Kinesisk perkusjon har en
sentral rolle både i teatermusikk, dansemusikk og
folkemusikk.Gruppa
Thundering Dragon framfører for det meste folkemusikk samlet inn fra ulike steder i Kina. En uhyre
spennende perkusjonsCD!

2-813 TIBET - Monastery of Gyütö Voices of the Tantra
Den rituelle litturgien i det tibetanske
munkeklostret Gyütö er kjent for en særegen sang kalt «The voice of Tantra. Denne
ekstraordinære vokalteknikken går ut på
samtidig å framføre en svært lav tone og
en klar harmoni til denne lyden. Sermonien som er tatt opp i 1975, blir tidvis akkompagnert av store horn, trommer og store symballer. Vakker fargeillustrert bok
med bilder og grundig informasjon om
munker og tradisjonen. Spesialpris 298,-
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2-650 Orchidee Traditional Chinese
Zheng and Qin Music

Kinesisk kunstmusikk og tradisjonsmusikk på en CD basert på kosmiske filosofiske
prinsippene om Yin og
Yang. Det rituelle instrumentet Qin er en slags sju-strenget citter og er i dag et sjeldent instrument å høre. Instrumentet Zheng derimot
er mer vanlig og har 21strenger. Meditativ musikk
som skal skape harmoni og
indre ro.

Åpen profil

Åpen profil

VIETNAM - JAPAN - KOREA - KINA - INDONESIA

2-814 VIÊT-NAM - Le
Dàn Tranh

2-815 JAPAN - Master of
Shakuhachi - Tajima
Tadashi

2-816 KOREA - Seoul
Ensemble of
Traditional Music

2-817 BALI - Les grands
gong Kebyar (S4)

Dàn Tranh er en vietnamesisk citter med 17 eller 22
strenger og tilhører samme
familie som japanske koto.
Dàn kim er en måneformet
lutt med to nylonstrenger.
Dàn co er en 2-strenget fele lik den kinesike hu qui.
Son lang er en treblokk som
markerer rytme. De som
trakterer instrumentene er
alle tungt prisbelønte artister - en henførende delikat
kvalitets-CD!

Japansk kontemplativ
myk fløytemusikk laget
av et velvokst tykt og
langt bambusrør med fire
hull foran og fire bak.
Rolige og langsomme toner gir ro i sjel og sinn.
Opprinnelig et kinesisk
instrument fra Zen Buddismen fra det 9. århundre,
men musikken som spilles i dag er ren japansk,
framført eksklusivt av en
munkeorden (Fuke).

Her framføres det sammensatte musikkspråket
som samlet sett er koreansk tradisjonell folkemusikk. Her er regionale stiler, her er folkesanger,
festivalmusikk, episke sanger, solistisk instrumentalmusikk og ensemble improvisasjon som opprinnelig ble brukt til å akkompagnere sjamanistiske
ritualer. En rekke instrumenter er med på CD’en.

Dette dobbeltalbumet fra
Bali fremføres av det desidert mest berømte instrumental ensemblet på øya.
Gong Kebyar spiller alle
genre fra religiøs musikk
for tempelsermonier, til
dansemusikk, og teater og
festivalmusikk. Albumet
viser en sjelden bredde i
gamelan tradisjonen med
instrumenter av metallofoner, klokkespill, gong gonger og cymballer.

2-651 Tài Túr Nam Bô Saigon: Masters of
Traditional Music

2-818 JAPAN - Shômyô Secte Tendaï

2-56 KINA - Baishibai Songs of the minority
nationalities of Yunnan

Sober klassisk musikk utviklet i sørlige Vietnam.
Rolig kontemplativ og
med østlige komplekse toneganger og spesielle rytmemarkeringer. Særlig
må de 11 instrumentene
nevnes som alle er lokale
og særpregede, bl.a. kìm
en måneformet lutt, ty bà
en firestrenget lutt, tam en
trestrenget lutt, cò tostrenget fele.

Japansk buddistisk litturgi med opprinnelse fra det
2. århundre før Kristus.
Vokalmusikk som gir deg
tiden tilbake i langbølgende klare vokaler som stiger og synker med små
nyanser. Avløses av korte
partier med små rytmemarkeringer med bjeller,
gong gonger. En meget
god CD for de som liker
meditativ musikk.

I Yunnan- provinsen i Kina, som grenser til Vietnam, Laos, Burma og Tibet, fins det hel 25 etniske
minoriteter som samlet
utgjør 34 mill, de minste
på størrelse med Norges
befolkning. På CD’en finnes sanger og musikk fra
13 av disse gruppene. En
ytterst fascinerende dokumentarisk CD med stor
variasjon i uttrykk.

2-819 JAVA - Pays
Sunda - Musiques
Savantes - L’art du
gamelan degung
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Gamelan degung på øya
Sunda i Indonesia er eksklusiv med opprinnelse i kongelig hoff og kun har røtter
på steder som tilhørte Hindukongedømmet Pajajaran i
Vest-Java. Musikken ble benyttet til bryllupssermoni og
dans ved hoffet. På denne inspillingen er det en vakker
fløyte sammen med syllifoner og gong-gonger.

Åpen profil

Åpen profil

PR I SB ELØN N ET

2-346 Pakistani Soul
Music

PR AKTVERK!

2-780 Daja - Jienat

Århundre gammel soul
musikk fra det Indo-Pakistanske subkontinent framført av sufi-musikere, også kjent under betegnelsen
qawwali musikk. Den inderlige og intense stemmebruken og selve vokaltekniknikken er sentral i
qawwali tradisjonen. Det
er åtte spor på CD’en, alle
på mellom 5 og 14 minutter og med åtte forskjellige sufi-ensembler.

Samisk/norsk/svenske Jienat er det mest friske som
har kommet fra det høge
nord siden Mari Boine erobret musiscenen. Jienat har
skapt sitt eget nyskapende
univers som fenger, svinger og overrasker i brå skifter mellom personjoik av
2-737 Music! - The Berlin
Marit Hætta Øverli, tre perPhonogramm - Archive 1900 - 2000
kusjonister, stemmer, lyder,
Et mektig prisbelønnet verk med 100 opptak av et- bass og sag(!!) Alt satt
nisk musikk - ett for hvert år i det forrige århundret. 4 sammen til en nesten umuCD’er og bildeillustrert bok på 284 sider! Solide do- lig helhet - men som likekumentariske fonogram av verdens musikkskatter!
vel til de grader fungerer!

2-714 En concert a Paris
- Nusrat Fateh Ali Khan
(5 CD boks Kr 550,-)

2-736 Chöömej - ThroatSinging From The
Center of Asia Tuvinian Musicians

CD 1 - Wax Cylinder Recordings 1893-1954 (78:19)
1-10 Asia, 11-17 Australia/Oceania, 18-29 Africa,
En mektig CD-boks med 30-35 The Americas, 36-42 Europa

konsertopptak av verdensberømte pakistanske Nusrat Fateh Ali Khan. Repertoaret er Hindustani qawwal som utgjøres av en
amalgan av ulike genre
som klassisk musikk basert
på raga og khayal, semiklassisk musikk som thumri og dadra og ghazal med
stor melodisk og rytmisk
frihet. Musikalsk vulkanutbrudd med mektige vokaler, tabla og harmonium.
2-715 - 2-720 = Vol.1-5

CD 2 - Tape Recordings Monophonic 1951-1974
(76:28) 1-7 Asia, 8-10 Oceania, 11-20 Africa, 21-22
South America, 23-28 Europa
CD 3 - Tape Recordings Stereophonic (Field)
1967-2000 (76:00) 1-7 Asia, 8-9 Oceania, 10-13
Africa, 15-14 The Amerikas, 16-18 Europa
CD 4 - Tape Recordings Stereophonic (Concert)
1973-2000 (72:28) 1-6 Asia, 7-12 Africa
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Dette er et album med
strupesang og overtonesang fra Tuva som går i
dybden og presenterer alle variantene. Her hører
du mange veldig gode eksempler på disse fenomenene av habile utøvere.
Det inneholder også mye
munnharpespill, samt akkompagnement med fele
av hestetaggel og fløyter.

PRESSEOMTALE AV CD’ER

UTGITT AV

50% rabatt ved innmelding/verving

EM2

EM3

ETNISK MUSIKKLUBB

50% rabatt ved innmelding/verving

EM4

1-250 Nu vil jeg
1-330 Munnharpas
blott fortelle verden - Svein
Gunhild Tømmerås Westad

2-735 Shankar of
Norway - Jai
Shankar

fortelle, er talande for den
indarlege formidlingsevna
Tømmerås har. Fritt for
spjåk syng kvedaren både
om verdsleg fyll og spetakkel, ulukkeleg kjærleik og
kristen barnetru. - Samklangen av fela og den 12-strenga gitaren er fyldig og
varm. Dette er rett og sjeldant vakkert... Det er fascinerande å høyra på kor elegant Tømmeås fraserer
omkvedet (på Horpa) ulikt
dei 21 gongane ho syng
dette....Den vibratofrie røysta ber dei gamalmodige
melodiane på framifrå vis,
og den sirlege ornamentikken posjonerer Tømmerås
smakfullt utover låtane.»
Vårt Land, Arne Guttormsen: «Fremragende formidling: ..Selv er Gunhild
Tømmerås en av våre aller
fremste kvedere, og nå vil
hun altså bare fortelle. Og
for en samling fortellinger
denne platen byr på! Her
hører vi om Guds lyse hage såvel som dødsskyggens
dal. Og her er sanger om
ulykkelig kjærlighet og livets tragiske realiteter....
Gunhild Tømmerås sin
stemme er på den ene side
så enkel og ukunstlet, på
den andre side er den sterk
som knivskjærerkunst i sin
formidling av usentimentale beretning... En utmerket
plate».

seg familien, med søster på
sitar, bror på trestrengsinstrumentet tamboura og faren Shri Lal på ordinær fiolin. ...Hans første CD–utgivelse på egen hånd består
av fem kutt... Blant de fem
kuttene er Shankars mest
kjente stykke ”Grieg-raga”,
som har vært en fast del av
repertoaret hans på konserter og festivaljobber. Dette
stykket er en vakker blanding av Shankars tablaspill
og sitaren og fiolinens smygende oppbygning i Griegs
musikalske fotefar, og det
viser at båndene kan knyttes mellom øst og vest med
en nærmest naturlig letthet.
Også i andre kutt, som ”Tabla Solo In Teentaal”, leker
han seg med klangen av
strykeren sammen med tablaens vekslende rytmedynamikk. Dette er en plate
som bekrefter Jai Shankars
posisjon som tablaspiller.
Han dominerer lydbildet
med rytmene og leder musikken dit han vil, både i
retning og i indre styrke.
Han har et voldsomt anslag,
men legger også en følelse i
spillet på de to trommeinstrumentene som gjør musikken myk. Griegtolkningen etter indiske prinsipper
viser hans allsidighet, samtidig som tablaspillet i de mer
tradisjonelle indiske ragaene
er av verdenskvalitet»

EM5

EM6

1-367 Myllarspel Knut Hamre, Terje
Christian Hansen,
Øystein Romtveit,
Leiv Solberg, Lars
terkvedar. - Nu vil jeg blott seleggjera musikken på «...På platen har han med Fra Vårt Land av Underdal
2-765 Where the
Music from
Baluchistan, Persia
and Inda meet Fra
Dagsavisen
av
Noralv Pedersen i Klasse- Fortsettelse fra side 9:
KARVAN
kampen: «Lågmælt meis- «opptaka er med på å san- Mode Steinkjer
ein måte eg aldri har høyrt
på plate før. Og tek eg
ikkje heilt feil, har nok
dansegleda smitta over på
spelet til Westad og Haugan også. Westad har også fått med seg utanlandske gjester på plata. Det
er interessant å høyra korleis munnharpa vert traktert ulikt kringom i verda,
men på same tid merka
den sterke slektskapen
mellom så geografisk ulike regionar som Norge,
dei britiske øyane, Balkan, Sibir og Aust-Asia.
Det kling frodig keltisk av
John Wright sitt spell.
”The Frost is all over” er
ein gamal irsk jig der
Wright på effektfullt vis
flettar inn stev mellom
munnharpebolkane. Dei
mange slåttane frå Austen
vil kanskje vera eksotiske
og uvande for norske øyro, men dei er med på å
gje plata stilistisk spenn.
For eit instrument som
munnharpa med eit forholdsvis lite toneregister
er det ein fare for monotont lydbilete. Ved å utnytta dei ulike styrkegradene som bur i munnharpa og ved å blanda saman
dei stilistiske uttrykka frå
heile den nordlege halvkula, har Westad greidd å
skapa ein kontrastfylt heilskap av dei 29 melodiane.»
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Olav Egil Aune:

«Det hender at musikk river tak. Plutselig og med
en gang, som om den har
vært der alltid, du kjenner den i nervetrådene.»
Det skjedde meg forleden, jeg hørte «Karvan»...
Abdulrahman Surizehi og
Javid Afsari Rads nye innspilling av tradisjonsmusikk, vokst ut av landskapene i Baluchistan, Persia
og India...Jeg kjenner at
det treffer. Og jeg tenker
over hvorfor? Fordi det er
naturlig, fordi denne musikken vokser organisk ut
av det menneskelige, den
er ikke konstruert, den lever – i melodier og en sjelden nyansert rytmikk,
som et behov for bevegelser, for lys og skygge i tilværelsen, for intense, sitrende følelser langt inne.
Abdulrahman Surizehi og
Javid Afsari Rad er begge
blant de beste i verden på
sine instrumenter, Abdulrahman er – påstår ekspertene – den fremste utøver
av det baluchiske instrumentet benju, en ikke
fjern slektning av den norske langeleiken...Sitrende
liv preger denne musikken. Og et ganske formidabelt livsoverskudd...
denne musikken er komplisert som kroppen og
vakker som naturen...»

Etnisk Musikklubb er
stolt av å være utgiver av
en jubileums-CD med
Myllarspel 200 år etter
den legendariske spelemannens fødsel. Myllarguten oppnådde å bli respektert og anerkjent
langt inn i den kulturelle
elite i sin samtid. Ingen
kunne som han få fela til
å låte med en slik ekstra
glans. Han var som en
brusende foss og var nyskapende ved å bygge ut
og lage nye slåtter. På
denne CD’en har vi fem
spelemenn som hver spiller 5 slåtter i form etter
Myllaren. Her fins prestasjoner og tolkninger
av Myllarspel som har
den suggererende glansen og fortryellelsen som
kjennetegner godt Myllarspel. Johan Vaa som
produsent har bidratt
med sin dype kunnskap
om emnet, og funnet fram
til et utvalg av slåtter som
både er fine, særprega og
innbyrdes forskjellige, alt presentert i ei rekkefølge som skaper fin balanse og variasjon. Fremheves må også lydtekniker som har fått sjelden
fin lyd på hardingfelespill!
Fyldig teksthefte på norsk
og engelsk.

Åpen profil

Åpen profil

EGYPT - ALGERI - MAROKKO

2-782 EGYPTE La Simsimiyya de
Port-Saïd Ensemble AlTanbûrah (S1)
Et sprudlende ensemble
av arabiske menn fra 20
til 70 år, som spiller, synger, mimer og danser folkelore tilknyttet områdene langs Suez kanalen!
Dette er genuin og dampende autentisk arabisk
folklore som er lite kjent
i vesten. Her er det rikelig med rytmer som det
kan danses magedans
etter!!!

SYRIA

2-781 MAROC Moyen-Atlas Musique sacrée et
profane

2-783 MAROC
Rituel de transe Les Aïssawa de
Fès (S1)

Dette fløyte- og trommebaserte albumet fra Atlas-fjellene i Marokko
står for meg som det suverent beste av alle arabiske folkemusikkalbum
jeg kjenner! Midt i Atlasfjellene, bor en berberstamme med enorm
vakker, rytmisk og fengende musikk! De spiller den mykeste og vakreste fløytemusikk jeg
har hørt.

Skikkelig rituell arabisk
transemusikk fra Fès i
Marokko! En CD etter
min smak, der ekstatisk
sang, polyrytmisk musikk, som tidvis øker i
tempo, akkompagneres
av perkusjonsinstrumenter, ledsages av en ghayta (zurnalignende obo).
Dette er musikk for fest
og høytider! Utøvere
som regnes blant de beste for denne musikken.

2-788 ALGERIE
Musique
andalouse d’Alger
- al-Djazaïriya alMossiliya (S1)

2-510 ALGERIE
Chants des Aurés
- Ali Ei Khencheli
(S1)

Denne CD’en tilbyr et
lite glimt av de mange
fasettene i den århundre
gamle arabisk-andalusiske kulturen. Her fra Algeri i vest-arabisk-berbisk-muslimsk tradisjonell tapning. Instrumental og vokal improvisasjon framført i en opphøyet mesterlig estetisk
ro. Med rabab, oud,
mandola, mandolin, fiolin, kouitra, cello, tar og
derbouka.

Herlig ramsalta og vill
genuin folkemusikk fra
berberland i Aurésfjellene i Algeri. Tradisjonell
musikk fra dette området framføres med to parallelle fløytespillere på
gasbafløyta (syv hull) og
to perkusjonister på bendir. Her høres rask, heftig og besettende rytmisk
spill på nevnte instrumenter med periodevis
dynamisk sang sekvenser. Fin innspilling!

2-792 SYRIE Le Salon de
Musique d’Alep - Ensemble
«The Alleppian Music Room» høres musikk av den reneste form, inspirert av de
første noter nedskrevet for oud og qânûn
utviklet av de første hellige og mystiske
trubadurene som gjennom århundrene beveget seg i Islams åndelige og mentale
geografiske landskap; fra Andalusia via
Maghreb i Nord-Afrika gjennom Persia,
Tyrkia, Nord-India - og det går veier tilbake til Byzantinsk tid. Alle reisende endte
opp i musikkrommet Aleppo - en smeltedigel mellom kulturer og drømmer. Sabri
Moudallal,Omar Sarmini, Maher Moudallal , Omar Naha, sang, Julien Jalâl Eddine Weiss, qânûn, Ziyâd Qâdî Amin, nêy,
Muhammad Qadri Dalal, ûd, Adel Shams
Eddine, riqq.
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2-784 MAURITANIE
- Chants de griots Ensemble ElMoukhadrami (S1)
Griots fra Mauritania er
profesjonelle musikere
som nyter anerkjennelse for sin dyktighet. Musikken gjenspeiler den
historiske syntese samfunnet består av, med
komponenter fra berbere, svarte afrikanere, beduiner og nomader.
Særlig spennende musikk, med off-kadens rytmestruktur, lutt, harper
og perkusjon.

Åpen profil

Åpen profil

!!YEMEN!!

DERVISH

IRAK

2-820 Chants
sacrés Sanaa - Les
Chantres
yéménites (S1)

2-821 Le chant de
Sanaa H. al-Ajami
& A. Ushaysh (S1)

2-731 IRAK - Le
Luth de Bagdad Naseer Shamma
(S1)

Det beste arabiske vokal
albumet jeg har hørt. Du
glemmer at det ikke er
instrumenter med! Fra
Sanaa regionen i Yemen
fins det profesjonelle sangere som har spesialisert
seg på paralitturgiske
sanger. De hyres inn til
alle livets begivenheter
fra fødsel, bryllup, begravelser og religiøse
fester. Fin og medrivende avansert sang!

Også en veldig god yemenittisk CD med hurtig og intenst særegent
luttspill og like intenst
mellistisk sugrerende
sang som må være svært
krevende av sangerne.
Repertoaret er sentrert
rundt komplekse rytmer,
bundet sammen av dansesuitter kalt qawma. Spilles på den yemenittiske
lutten qanbus og perkusjon sahn mimiyeh.

Dette er det fineste albumet med arabisk lutt jeg
har hørt hittil. Ja, det er
rett og slett en fascinerende nytelse å høre Naseer
Shamma spille oud med
den særmærkede Bagdad stilen. Han har en
blanding av virtous spilleteknikk, svært fine og
ofte raske melodier, samt
førsteklasses lydopptak.
Et album som skiller seg
ut!

2-822 L’Heure de
Salomon Mohammad alHarithi (S1)

2-509 SOUDAN
Le Blues de
Khartoum - Abdel
Gadir Salim (S1)

Som de andre to CD’ene
fra Yemen utmerker også denne seg også med
ekstra glans i luttspill og
artisteri. Dette er musikken jemenittiske menn
under påvirking av det
stimulerende qat, lytter
kontemplativt til i Salomon timen ved solnedgangen. Mohammad alHarithi er en av de siste
autentiske representantene for den yemenittiske
klassiske musikk.

Dette er lun varm blues
frafra Khartoum i Sudan.
Urban etnisk musikk utviklet i hovedstaden og
er forskjellig fra landsbygdas musikk. Her er
nyere instrumenter som
som akkordion, fiolin og
saksofon koblet sammen
i et skjønt samspill med
de tradisjonelle instrumentene som oud, gitar,
lokal perkusjon og fløyte. Behaglig fengende!

2-712 The Whirling Dervishes
of Damascus En flott fargeillustret bok som inneholder
to CD’er gir kunnskap om denne spesielle
sunnimuslimske sufimusikken og dens
virvlende ritualae i Damaskus i Syria. Ensemblet er satt sammen av virtuose musikere fra Syria, Tyrkia og Egypt. Shayki
Hamza Shakkur er bland de fremste arabiske sangere. Julian Jalal Eddine Weiss er
expert pp qunun, Ziyad Qadi Amin regnes
som den fremste fløytinsten på ney i Syria.
Muhammad Qadri Dalal er mester på arabisk oud og Adel Shams El Din fra Egypt
er en mester på de mest komplekse arabiske rytmer, her spiller han tambourine med
cymballer.
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2-511 Musique
Andalouse de Fés
- Abdelkrim Raïs
(S4)
En stilren dobbeltalbum
med marokkansk-andalusisk kunstmusikk fra
Fés i Marokko. I tillegg
til det vokale er instrumentene i Abdelkrim
Raïs Ensemble har tostrengs rabab, to fioliner,
to oud og tar en dobbeltromme med cymbaler,
darbuka,, munchid og
alto. Albumet består av
få men lange spor på
opptil 30-40 minutter.

Åpen profil
OM KALSOUM

Åpen profil

MAGEDANS - BELLY DANSE - MAGEDANS - BELLY DANSE

2-640 Belly Dance
and Violin - Bassil
Et raffinert album med Moubayed

2-823 A Tribute to
Om Kalsoum

2-824 Princess of
Cairo

2-698 Aswan
Dances with
Musikere som elsker Princess of Cairo er en Souher Zaki

2-635 Sindebad Belly Dance

henne har laget en instrumental hyllest til den støste sanglegenden i MidtØsten - Om Kalsoum:
Abdalla Hlmi kaval,
Mohamad Roda ney,
Aziz George hovedfiolin, ahamad kam , Ahamad Saleh, Mohamad
Aziz, Adel Saleh - alle
fiolin, Mhamad Yousid
cello, Moustafa Kader
kanoun, Mohamoud Ab
oul Wafa oud, M. Adel
Fattah accordion, Mouhammad Al tabla.

relansering av et tidligere
klassisk magedansalbum
vel kjent i den arabiske
verden. Dette er en av de
mest «highly acclaimed»
magedans album gjennom alle tider! Autentisk
egyptisk magedansmusikk arrangert av Hammoud Ali og Hani Mehanna. To komplette «show».
Den egyptiske stilen kjent
som Raks Shrqui regnes
som den beste! Spilt av
anerkjente musikere fra
Midt-Østen.

Aswan Dances med
Souher Zaki fra Egypt er
det av de arabiske magedansalbumet som er
sterkt anbefalt av lærere
i magedans. Det har passe lange spor og har en
«riktig» sammensetning
av ulike rytmer og melodier som gjør den veldig godt egnet som musikk for både øving og
som musikk til framvisning. Vårt bestselgende
magedansalbum!

arabisk magedansmusikk med klassiske midtøsten «hits» av stjerner
som Karem Mahmood,
Abdel
Halim
Hafex,Mouhammad
Kheyri og Souaad Mohammad. Musikken er
framført av Salatin El Tarab fra Syria med instrumentene bass, mzmar,
oud, fiolin, kanoun, tabla og daf. Et rent akkustisk dansealbum med
god og balansert instrumentering!

2-425 Salim Halali
en Algérie

2-825 Greek Belly
Dance

2-639 Belly Dance
with Hayat

Salim Halali har et rykte som den fineste arabiske mannlige sanger
og han er da også den
artisten som har solgt
flest plater i Magreb-landene. Han har vært på
scenen siden 30-tallet til
langt opp i 70-årene og
er en av de få arabiske
artistene som også har
skapt en karriere i europeiske land med kompromissløs arabisk folkemusikk. Han er en energisk og dynamisk sanger av stort format!

2-700 Dance with
Mezmara - Belly
Dance 2000

2-642 Middle
Eastern Nights FiFi Abdo

Hardtslående, eksotisk
med litt moderne preg,
men likevel skikkelig
gresk magedansmusikk
- akkurat slik du kan
oppleve den på en taverna på tur til Hellas. Denne CD’en er variert og
har i tillegg til melodier
med den greske magedansen «tsiftateli» også
beslektet dansemusikk.
Med bouzouki, baglama, jura, gitar, fiolin, tabla og klarinett.

Magedansmusikk fra
Midt-Østen av orkesteret Salatin El Tarab fra
Syria. Albumet framfører musikk fra alle nivåer i magedansen. Den
inneholder egyptiske og
libanesiske «hits» som
framføres på instrumentene oud, fiolin, tabla,
kanoun, daf, bass og
mzmar. Inngår blant de
aller beste album for magedansmusikk!

Dette ferske magedansalbumet har allerede
rukket å bli anerkjent
som et meget godt dansealbum. Ikke minst fordi det inneholder midtøsten hits som Sawwah
of Abhedl Halim Hafez,
libanesisk dabke, til Sabah og Badawee dans.
Orkesteret på innspillingen er Salatin el Tarab
fra Syria og instrumentene er mzmar, bass, oud,
fiolin, kanoun, tabla og
daf.

Et album som må framheves spesielt, bl.a fordi
det har en særlig varm,
dvelende eksotisk atmosfære. Den har også litt
annen instrumentering
enn øvrige og dermed
også et annet lydbilde der
akkordion står sentralt i
samspillet med fiolin, gitar, bouzouki, med fløytene ney og kaval, samt
med bass og tradisjonell
perkusjon. Dette er glimrende musikk for hete
sommernetter!
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På dette arabiske albumet
er virtuost felespill av
Bassil Moubayed sentralt. Her integreres små
improvisatoriske partier
med taksim på vekselsvis nay, oud, mzmar, fiolin og kanoun inn i heftig magedansmusikk.
Dette gjør albumet til en
helhetlig og variert arabisk album med fyldig
instrumentering.

Åpen profil

Åpen profil
BERBER

MAGEDANS - BELLY DANSE

2-643 Belly Dance
with Nourhan
Sharif

2-744 Laura At
The Harem

2-743 A Gift From
Cairo!

Magedansmusikk fra
Midt-Østen med en blanding av libanesiske og
egyptiske «hits», bl.a den
berømte Aziza av Mouhammad Abdel Wahabe
som avslutningslåt. Framført av orkesteret Salatin
El Tarab fra Syria, som er
den beste gruppen for akkustisk magedansmusikk
jeg hittil har kommet
over. Med oud, bass,
mzmer, fiolin, kanoun,
tabla og daf.

Et akustisk ensemble album for magedans - rafinert arrangering og fin
instrumentering med
Abel Hamid Tnnari oud,
Badr Dbaah fiolin, Hassan Tnnari kanoun, Talaat Skouty ney, Abdelader Kassab drbakke,
samt tilleggsperkusjon av
Samir Saado. CD fra
1995 med til sammen 14
spor. Tilhører de album
med høy dansekvalitet.

Dette albumet inneholder 15 spor autentisk
egyptisk magedansmusikk av høyeste kvalitet.
Musikken fordeler seg på
to komplette show med
magedans kalt; 1. Farha
og 2. Elsamer. Ekspertise og arrangering er av
Mamy Nossair og
Hamouda Ali. Artistene
tilhører midt-østens aller
beste, bl.a. Ahmad Elhafnawy, 1. fiolinist i Om
Kalsoum orkestret.

2-697 Cairo
Caravan - Delly
Dance with Dina

2-637 House of
Sultan

2-762 Tribute to
the Great Farid El
Atrash

Egyptisk magedansmusikk med Dina fra Cairo. Her opereres det med
to sett musikere de 2 første spor og videre på 5
spor. Lange spor med
variert musikk med en
del rytmeskifter i musikken. Med instrumentene
gwala, tabla, oud, mjwiz,
akkordion, cello og perkusjon. Velegnet album
for dansere og et fin for
øret!

Dette er magedansmusikk med Balkan-touch
framført av Gary Rambani og hans orkester. I
lydbilde kan en bl.a. høre gresk tsiftateli og tyrkiske karsilamas, samt
annen balkanmusikk
gjerne med litt tempo.
Sentralt i orkesteret er
klarino, oud, fele og tradisjonell perkusjon.
Kjennetegnes med lange
klarinettimprovisasjoner
i et ellers tett lydbilde av
dansemusikk.

En legende i arabisk folkesang, oudspill og
komponist. Han turnerte i den arabisk verden
som en «rockestjerne» i
vesten. Døde i 1975 og
er høyt elsket av araberne og er særlig mye
brukt i innspillinger med
magedansmusikk. Født i
Libanon, av syriske foreldre og med egyptisk
statsborgerskap. En hyllest til Farid el Atrash er
en «la creme de la creme» arabisk CD!
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2-422 Compilation 2-291 Chanson
Féminine - Kabyle Populaire
Chantee
Tunisienne Rbaibiya
Dette samlealbumet er en
fin introduksjon til Kabyles berbertradisjon av
artister, sanger, rytmer
og folkedanser slik dette
framstår i dag. Her fins
både tradisjonelle artister
som artister ikledd en litt
urban moderne form. En
CD som er forskjellig fra
overstående strengt tradisjonelle album.

En spesiell type genre
innen tunisisk folkemusikk med beduinopphav
laget av ukjente poeter
fra forrige århundre som
komponister. Gruppa
Rbaibiya benytter seg av
sentrale instrumenter
som zokra (zorna, gaïta),
mezwed (lokal liten sekkepipe) og tbal en sylindertomme som slås på
med stikker og bendir
tromme av geiteskinn.

2-421 Chants
Berberes Cheikha Cherifa
& Hanifa

2-730 ALGERIE
Aux sources du
Raï - Cheikha
Remitti (S1)

Upolert kvinnelig berbersang fra det berbiske
Kabyle området i Algerie. Det er noe vilt og
ramsalta over denne suggererende ekstatiske
sangen og den sterkt rytmiske berbermusikken.
En hører at dette en svært
gammel tradisjon. Når de
to kvinnene synger a capella er dette etnisk kveding av første klasse!

Cheikka Remitti omtales
som Raï genrens bestemor eller førstedame.
Dette er ramsalta raï i sin
usminka rotform med
Cheikka Remitti sin grove, kraftige litt hese stemme. Akkompagnert av
gasbafløyten og perkusjon av guellal og derbouka er dette musikk
som er svært nær lydbildet på folkemusikken i
Algeri.

Åpen profil

TUAREG

Åpen profil

VEST-SAHARA

SENEGAL

2-742 Ichichila - Tartit

2-826 Nakodjé

Tuaregmusikk fra NordAfrika - her artister fra den
nordlige del av Mali. Tuaregene har en fascinerende musikk og sterkt synkopert rytme som markes
off-beat med handklapping,
en forsanger og bakgrunnsvokaler i dialog
med hovedsanger. Instrumentene er imzad, en type
fele/lyre og tindé, et luttlignende instrument, samt
lokal perkusjon På noen
spor brukes elektrisk gitar.

Gruppa Nakadjé består av
sju «multitalented» musikere - seks senegalesere og en
amerikaner. Repertoaret er
en for det meste akkustisk
smeltedigel mellom gammelt og nytt, en balanse
mellom rytmer og melodier, som på samme tid er
både komplekse og enkle,
som overrasker og er fargerike og brilliante. De synges på det vest-afrikanske
nomadespråket fula.

2-728 Un Touareg s’est
Marié a une Pygmée Ki Yi M’Bock, Ray
Lema, Werewere
Liking

Ki-Yi Company er et ekte
pan-afrikansk kulturkollektiv med 70 medlemmer
fra en rekke afrikansk land
- alle bosatt i Elfenbenkysten. Musikken her er en
slags lyrisk afrikansk
opera der en tuareg gifter
seg med en pygme og har
bl.a. et pan-afrikansk politisk budskap om ett Afrika. Fin musikk, flott kor.

2-551 Sahrauis - The Music of the
Western Sahara
I det vestlige Sahara fins noen av de mest fascinerende og livelige musikkulturer i Afrika. Dette store bok/
CD prosjektet reflekterer noen av de talløse aspektene ved kulturen og det frodige blomstrende musikalske livet til folke i Sahara, til tross for militær konflikt og liv i flytningeleiere i over 20 år. Første CD’en
er viet kvinnesangen. Den andre CD’en viser hvordan de bygger bruer fra gammel tradisjon og ny kulturpåvirkning. Den tredje CD’en inneholder episke
sanger av gruppa Mártir Luali. Alt sammen ligger i
en eksklusiv boks med en pakning av 3 CD’er og en
124 sider vakker og rikt fotoillustrert bok i farger fra
om historie, konflikten i Vest-Sahara, om det musikalske, kulturelle og sosiale liv på engesk. Pris 525,-
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2-827 Gnawa de
Mostaganem - Rituels
de la Layla et du
Moussem

Den rituelle sermonielle
gnawi musikken består av
doble og triple rytmeenheter som delvis overlapper og delvis følger hverandre. Dette er et veldig
godt eksempel på gnawa,
veldig monoton og ekstatisk musikk utviklet og
framført av religiøse brorskap av etterkommere etter slaver sør for Sahara
som i dag bor i Maghreb.

Åpen profil

SØR-AFRIKA

Åpen profil

SAHARA

MALI

2-828 Sebai Bai Mahotella Queens

2-829 Sigui Djelimandy Tounkara

Svingende syngedivaer fra
Sør-Afrika som er en del
av den urbane sør-afrikanske folkemusikken. Dette
er en eksplosiv miks av
forskjellig tradisjonsmusikk, Marabi så vel som
rythm and blues. De var
helter som bidro med kulturell motstand mot Apartheid og idoler blant den
svarte befolkningen. The
Mahotella Queens har i
dag entret verdenscener.

Djelimandy Tounkara er
gitarhelten i musikken fra
Mali. Han har en «touch»,
sving og eleganse som gjør
at han sammenlignes med
vestens Eric Clapton og BB
King. Han akkompagnerer
store Griots og har eminent
evnet å tilpasse den vestlige gitaren til de lokale
Maline og Bambara stilene. På denne debut -CD’en
spiller han med gode venner.

2-592 Wanita 2-329 Mouneïssa Rokia Traoré

Rokia Traore har en magisk utstråling og lavmælt karisma som artist.
Hennes musikk er melodisk vakker og sensuell
der den flyter rolig av sted
i et soul/blues aktig stil
som har sterke røtter til
Malis særlig rike tradisjonsmusikk. Med akkustiske intrumenter hensettes en i herlig fortryllende bortreist «laid-back»
stemning. Tross sparsom
instrumentering er arrangementene fantasifulle.

2-772 Ambiances du Sahara Desert Blues
Desert Blues tar oss med på en musikalsk reise i den
rike balladetradisjonen til folkene i og rundt Sahara,
Sahel og i tilgrensende land. Denne samlingen viser
at Afrika er et mangfoldig musikalsk kosmos, og langt
mer enn trommer og handklapping. Her er det den
menneskelige stemme som står i fokus, akkompagnert av enkle strengeinstrumenter og i blant lokal perkusjon. Det er ofte mollstemte lange episke ballader
framført av jali eller griot. Dette er likevel ikke feltopptak av tilfeldige utøvere. Her har en funnet fram
til de beste utøvere innen hele denne regionen. Den
ene CD’en er mer afrikansk, mens den andre grenser
til og flyter inn i den arabiske verden. Fyldig fargeillustrert bok om tradisjon og artister. Kr 278,-

25

2-710 Déli - Ballaké
Sissoko

Ballaké Sissoko regnes
blant verdens beste koraspillere. Han er med i den
prestisjefylte «Instrumental
Ensemble of Mali» og har
akkompagnert flere Malisangere. Inspirert av tradisjonen har han laget sin
egen stil og komposisjoner.
Her spiller han sammen
med sin gruppe Mandé
Tabolo. Syntese av følelser, eleganse, friskhet og
nyskaping.

Åpen profil

SLAVENES

Åpen profil

COLOMBIA

MUSIKK!!

2-830 ILE MAURICE Sega Ravanne - Fanfan

2-831 CUBA - Les
Danses des Dieux

2-311 Carmelina - Totó
la Momposina

Musikk etter afrikanske slaver fikk ulike uttrykk alt
etter hvor de havnet og hvor
de kom fra. På den lille øya
Mauritsius midt ute i det
indiske hav akkompagner
slavenes etterkommere sin
folkesang med store rammetrommer (en mellomting mellom en irsk bodhran og en iransk daf), på en
fengende, heftig og sterkt
sugrerende måte. En positiv overraskelse av en CD!

Denne cubanske CD’en viser hvor sterke røtter kan
være! Etter fire hundre år
med intens slavedrift og temmelig hissig tvangskristning, så lever afrikanske
stammesamfunn på Cuba
den dag i dag - med sine
skikker, musikk og sine lokale guder. Denne CD’en er
ikke bare fengende, den forteller en forbløffende historie om ren usminka afrikansk
tradisjon!

2-832 COLOMBIE - Le
Bullerengue - Petrona
Martinez

Velspilt, fengende, vakker
og variert er denne musikken fra Colombia der historie høres; perkusjonsenergi brakt dit av afrikanske slaver, romantiske melodier gjennomsyret av
spansk og maurisk innflytelse og mystiske toner fra
indianere. En etnisk smeltedigel som har utviklet
musikk gjennom 500 år.
Egger til afro-latindans!

Bullerengue er en tradisjonell sangdans eksklusiv for kvinner, holdt i live på Colombias karibiske kyst, særlig i distriktene Bolivar og Cordoba.
Både sang og rytme er av
afrikansk opprinnelse og
sangen, dansen og handklappingen blir også akkompagnert av to store
trommer som bidrar med
rytme og tempo.

2-776 Brazilian Lullaby

2-777Cuban Lullaby

2-739 African Lullaby

2-775 Mediterranean
Lullaby

2-774 World Music for
Little Ears - Authentic
Lullabies from Around
the World

2-749 Latin Lullaby

4-318 Celtic Lullaby

2-752 Guitar Lullaby Ricardo Cobo
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Buntsalg!

Buntsalg!

Merk prosentsatsen bak hvert ordrenummer!

Sett opp flere alternativer siden vi kun har rester.

Enkelt-CD’er = 15%rabatt - 7 til14 CD’er = 30% - 15 til 30 = 60%

2-392 Ichkal Ali Nassar

2-400 Vol 7. Sultan’s of Al
Tarab

2-399 Vol. 1 Sultan’s of Al
Tarab

2-406 Vol.1 The
Festival of
Lebanese Music
and Arabic

2-404 Dances
from Lebanon
& The Middle
East

2-594 Golagul
Érythrée - Mer
Rouge Chants
d’amour

3-107 Bulgarian 3-110 Pontiaka
Folk Ensemble dialegmena
- Philip Koutev No. 3

3-112 Pontiaka
dialegmena
No. 6

3-109 Pontiaka
dialegmena
No. 2

3-106 Ta kalitera
Pontiaka - Statis
Nikolaïdis

2-405 Oriental
Improvisations
- Joseph Karam

4-196 Música de 4-197 Florencio, 4-198 Adicado - 4-100 Carême
2-423 Le Medeh
2-676 Kabylie
Galicia - Xesús o cego dos
et Mardi Gras - mouv’ - Les
par les Haratines
Xistra de
Pimentiel
Vilares Pancho Coruxo
Michel Faubert étoiles berbères de Mauritanie
Alvares

3-136 -Ukrainian 3-211 Al Kol
Bandurist
Ele - Carmel
Ensemble
Duo

2-684 Kafiristan/
Nuristan/Chitral
Pakistan/
Afghanistan

2-122 Rast
Destgah/ Mugam
Ensemble Jabbar
Karyagdy

2-678 Récital
de musiques
Judéomarocaines
(S4)

3-213 At Naroda
dla Naroda Krasnaya
Kalyna

2-379 Listen to
2-437 Caricias
the Wind in the Cubanas Pines-Australian Beny More
Chinese
Ensemble
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2-496 The
Samoan way between conch
shell and disco

2-474 Angira Vaovy

2-419 Volume II 2-420 Volume
III - Le Raï en
- Le Raï en
Algerie
Algerie

MÅNEDENS ALBUM:

Romani profil

TARAF DE HAIDUKS - FANFARE CIOCARLIA

ROMANO KOKALO

5-041 Wild Sound from Transylvania,
Wallachia & Moldavia

5-042 Gypsy Colours - Balogh Kálmán
és a ROMANO KOKALO

- Taraf De Haiduks, Fanfare Ciocarlia, m.fl.

5-034 MÅNEDENS ALBUM i Romaniprofil består av Sommerpakke
med disse CD’ene til rabattert pris kr 280,- (spar kr 59,-)
Denne CD’en inneholder en rikholdig,
variert og fargerik bukkett med musikalske villblomster fra Transylvania, Wallachia og Moldavia, bl.a. de legendariske
Taraf De Haiduks og det elleville brassbandet Fanfare Ciocarlia som besøker Førde Folkemusikkfestival i sommer. Dette er
den mest pulserende og livlige levende tradisjonen i Øst-Europa. Opptakene på CD’en
er gjort mens Romania ennå var et lukket
land og tatt opp dypt inne i små landsbyer, slik at ektheten på opptakene er sterke
og helt uberørt av den homogeniseringseffekten fra vestlig rock og pop som fins nå.
På 71 min får vi fjorten artister, enkeltutøvere og grupper i tillegg til de to overnevnte, bl.a. kan nevnes Taraf Hodac, Taraf Mociu, Florea Pascu, Ion Laceanu, Dumitru Farcas, Andrei Popa, Lucretia Hort.

Den prominente verdensberømte cimbalomspilleren Balogh Kálmán kaster ekstra
glans over denne andre CD’en til Romano Kokalo, slik han tidligere har bidratt
til musikalske høydepunkter i kjente ensembler som Ökrös, Téka, Méta, Muzsikás,
Zsarãtnok og det svenske Orientekspressen. Gruppas øvrige medlemmer er alle
solide romaniartister fra Ungarn med et
romani repertoar fra ungarske Szatmár,
Transylvania, Russland og Balkan. Slike
skifter skaper en variert og fargerik helhet. Med Balgoh Kálmán cimbalom og vokal, Balogh Ference, vokal, oralbass og
vannkanne, Berki Károly, gitar, Budai Sándor, fiolin, Nagy István, vokal, gitar, oralbass og bouzouki, Novák Csaba, kontrabass, samt gjestemusikere på perkusjon,
derbuka og dans.
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Romani profil
LOYKO

Romani profil

ROMANYI ROTA

ROMANE

GYPSY MAGI

5-036 Gypsy Magic The Original Motion
Varm romani-jazz i Django Picture Soundtrack
Nyeste CD med Loyko Nyeste CD med den un- Reinhardt-stil. Romane er Music by Vlatko
som også er på veien igjen garske sigøynergruppa Ro- trofast mot røtter, men spil- Stefanovski

3-043 Gypsy Time for
Nunja - LOYKO

5-044 Phiravelman
kalyi phuv ROMANYI ROTA

5-045 Swing Guitare ROMANE (S4)

i en ny tapning. Kun Sergei Erdenko, filolin, vokal
og musikalsk leder er igjen
av den opprinnelige gruppa. To menn og en kvinne
utgjør den nye besetingen;
Georgy Osmolovsky, fiolin og vokal, Alesha Bezlepkin, gitar og vokal og
Leonisia Erdenko vokal og
dans! På vegen igjen, altså, med ny musikk.

manyi Rota som spiller
særegen romanitradisjon
ganske forskjellig fra øvrig ungarsk folkemusikk.
Gjest på albumet er den
kjent virtuosen Balough
Kálmán på cimbalom.
Seks bidrar vokalt, samtidig som det spilles på gitar, skjeer, kjepper, vannkanne, derbouka, tambouritsa, mandolin, bouzouki.

ler med en sving som på
samme tid tilsetter en musikalsk arama som viser en
utforskende åpenhet til ny
inspirasjon. 2 CD digipack;
Doudou Cuillerier, Laurent
Bajata, Claude Garcia, rytmegitar, Florin Niculescu,
fiolin, Pierre Maingourd,
Michel Gaudry, bass Marcel Cazes, klarinett, JeanMichel Ekherian, trommer.

Filmmusikk til en jugoslavisk makedonsk film fra
romani bydelen i Skopje.
filmmusikk som til de grader står solid på egne føtter! Vakkert meloditema
som har et musikalsk og
estetisk sentiment som utgjør en konsentrat av de
vakre romani sangene fra
området!

bass

2-281 Alom a
szememen - AMARO
SUNO

En prisbelønt ungarsk sigøynergruppe av stor kvalitet som bl.a. tidligere har
opptrådt på Førde Internasjonale Folkemusikkfestival. Dette er deres første
CD på det ungarske plateselskapet Fono. Tradisjonell fengende urban stil
med flere vokaler, tambura, gitar, oralbass, kontrabass og vannkanne!

3-98 «O Cérháriko» 3-87 God Made of None 5-037 As pleca cu tine-n
ROMANYI ROTA - Yorgos Maggas
lume - CORNELIA
Gyspy Folk Group from
CATANGA
Maggas er blant de ledenHungary

CD med en ungarsk sigøynergruppe som spiller
genuin ungarsk sigøynermusikk. Dette er en særegen romanitradisjon ganske forskjellig fra øvrig
ungarsk folkemusikk. Spesiell sangstil samtidig som
det spilles på gitar og slås
på skjeer, kjepper og
spann, samt vokalbass.

de greske solister på klarino. Med spesiel personlige spillestil trollbinder
Maggas med sin lidenskapelie imporvisasjon etter
gammel sigøynertradisjon.
Klarino har vært hovedinstrument i «fastlands»-Hellas i 180 år. På CD’en fins
magedansmusikk, hassaposervikos. Med akkordion, akkustisk gitar, oud og
lautao.
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Rumensk romanidiva synger udødelige romanisanger.
Hun har mangfolding, vidtfavnende, rik og kompleks
musikalsk personlighet. Synger om smerte, lengsel, kjærlighet, lykksalig håp, forventninger, og gjennom innlevelse og intensivitet fargelegges sangene med en fløyeslmyk søt røffhet og uventede toneføringer.

Romani profil

BEST

OF

5-038 Best of Gypsy
Music - Din cultura si
traditia muzicala a
lautarilor din Romania

Dette dobbeltalbumet
med rumensk sigøynermusikk, gir en variert
oversikt over veldig gode
rumenske romaniartister.
Den har også gode eksempler på at «utenverdenens»
poplåter og «evergreens»,
tas inn i repertoaret og delvis omvandles og gjøres
om til folkemusikk.

Romani profil

ROMANIEN ROMANIES

5-039 Da-mi, boierule,
nevasta - Cantece

Disse CD’ene er balsam for ører og sjel i velklingende
og velspilt folkemusikk og sang av «romanies» fra Romania! De har samme kvalitet som La Salul Cel Negru, men veksler her fra poetiske langsomt flytende
doinaer til lidenskaplige heftige vokale og instrumentale dansemelodier som veksler fra typiske rumenske
mellomrytmiske stil til full fart og tempo. Den enorme musikalske sensitiviteten vi hører her og den sterke
artistiske kraften, reflekterer musikk fra «levd liv» - et
liv der kjærlighet, ømhet, tårer, glede, drømmer, sinne,
undertrykkelse, og hardt arbeid leves med stor intensitet. Meget god studioinnspilling i kombinasjon med
sterk autensitet og eminente musikere!

3-196 Roumanie Musique pour cordes
Denne serien med ru- de Transylvanie

2-516 Satra - Ame Sam
Roma

mensk romaniartister,
inneholder noe av det fineste artisteri jeg kan tenke meg. Dette er blå musikk og følsom musikk.
Denne CD’en som inngår
i en serie er beviset på rumenske romaniartisters
suverene grep om folkmusikk og der hele spekteret
av følelser hurtig veksler
og gjenspeiles i musikken.

5-040 Trei focuri arde
pe lume - Constantin

Bofaste sigøynere fra Transylvania med usminka,
upolert og virtuose transylvansk romanimusikk på
landsbynivå. Her høres
musikere som har spilt hele livet! Hør slektskapet,
men også forskjellene fra
ungarsk og rumensk tradisjon. Virtuost og suggererende inntil det ekstatiske.
En fantistisk CD!

DROM

5-032 Phari Mamo Ando Drom

Ungarske romanigruppa
Ando Drom har fengende,
velspilt og genuin ungarsk
romanitradisjon, dvs. den
virkelige internkulturen.
Her spilles og synges det
bokstavlig talt på bøtter og
spann og stort sett i stort
tempo. I rolige partier, blir
kontrasten desto større og
patos, smerte og lidenskap
framheves. Med oralbass,
gitarer, mandolin, tambur,
skjeer, udu og akkordion
og fiolin.

2-517 Nunta - Ame
Sam Roma

5-026 Déta Dévla... Romano Drom

Denne CD’en er i samme
serien som La salul cel negru. Her er Gherghe Lambru vokalist. Han synger
på en måte som får sangerne til å smyge seg inn og
ut av sjelens irrganger og
stryker en over kropp og
sjel, med glissendoer i fritt
svevende fall! Her er melodiene gjennomgående i
mellomraskt tempo. Utrulig følsom musikk!

Fra dypet av Ungarns 1. mill
romani-befolkning kommer Romano Drom. De er
unge artister som synger og
spiller et tradisjonelt repertoar av Collár opprinnelse
(reisende handelsmenn).
Her er stemmen hovedinstrument, sammen med oral
bass, treskjeer og melkespann. Gitar ble tatt opp i
tradisjonen på 60-tallet. Akkordion på tre spor! Sang
på romani.
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Romani profil

Queens

5-023 Gypsy Queens

En dobbelt-CD og en
flott fargeillustrert
bok med informasjon
om tradisjoner, artister og de ulike spor.
Samlet er dette en
festforestilling med
musikalske høydepunkter av romani-divaer rundt i verden!
Det er en blanding av
kjente og ukjente artister og noen av sporene er fra originalalbum vi ellers selger
gjennom musikklubben, men den eksklusive rammen de er
satt inn i, gjør dette
til en vakker helhet.
Informasjonen er på
tysk, fransk og engelsk. - Kr 278,-. 50%
rabatt ved verving av
nytt medlem! Se side
2.

Romani profil

RAYA

ISTANBUL

5-024 Páshe Yagori RAYA and her Gypsy
Legacy

5-033 Sultan’s Secret
Door - Istanbul
Oriental Ensemble

Raya er en vital romaniartist fra Norge med varme og
intensitet i stemmen. På sin
nye CD synger Raya hovedsaklig i russisk sigøynertradisjon. Hun får vokalt tonefølge av familien, av datteren Natasha, og barnebarna
Nikak og Aleco som akkompagnerer på gitar, rytmegitar, bass og keyboard. Rayas sterke sang «Min hilsen»
er med på innspillingen.

I sultanens have er det
stemning av myk, vakker
musikk av oudspill og eksotiske dvelende litt langsomme rytmer som i blant
blir heftig eggende og forførende! En tyrkiske romanigruppe som spiller et spesielt repertoar som bare er
helt, helt kjempefint! Musikk med varme i improvisasjoner og solopartier på
en rekke instrumenter!

3-57 Neti - Kalotaszegi
Népzene

SWINGENDE

5-031 Alors? .... Voilà! -

Tchavolo Schmitt er en
levende legende på gitar
innen gypsy sving. Romane har organisert et møte i studio med noen av
de beste musikerne innen
denne stilen. Det blir en
utrolig session: Florin Niculescu fele, Ionica Minune accordeon, Romane og
Doudou Cuillerier rytmegitar og Gilles Naturel kontrabass. CD-Xtra 20 min.
med video!

5-029 Gypsy Rum - The
Istanbul Oriental
Sándor «Neti» Fodor er en Ensemble

5-030 Élégance Romane, Stochelo
Rosenberg (CD-ROM)

representant av den siste
generasjon virkelig store
felespillere fra Transylvania. Disse var for det meste sigøynere, slik også Neti
er. På denne første av hans
CD’er er det en blanding
av ungarsk, rumensk og
sigøynertradisjon. Neti
spiller sammen med den
ungarske gruppa Ökrös
Ensemble. Dette er virtuous toppkvalitet!

To romani-jazz gitarister
som har vekket oppmerksomhet de siste årene er
Romane og Stochelo Rosenberg. Her møtes de til
et svingende inspirert møte! «Élégance» er en treffende beskrivende tittel på hva
vi her får høre. Romane har
gjennom mange CD’er konsolidert seg i Django-tradisjon med egen friskhet og
egne komposisjoner !

The Istanbul Oriental Ensemble med lederen og perkusjonisten Burhan Öcal,
består av noen av Tyrkias
beste romanimusikere. De
spiller i ren klassisk tradisjonell stil fra 18. og 19. århundre fra området rundt
Istanbul, men også fra Trakia, svartehavsområdet og
nord-østlige Hellas. Med
darbouka, qanum, oud, klarinett, kemanfele.
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GYPSIES BAR!

Romani profil

FERUS MUSTAFOV

5004 Gypsies Bar - Music 5-003 Svadbena ora i
and Songs from countries coceci -Ferus Mustafov
where Gypsies lives

Samle-CD av musikk og
sanger av romanimusikere fra Hellas, Albania, Tyrkia, Bulgaria, Jugoslavia,
Romania, Spania, Russland og Ungarn. Dette albumet viser at romanimusikk ikke er en ting, men
et mangfold av uttrykk
som reflekterer vertslandenes musikk. Både historisk såvel som i dag er
musiker et sentralt yrke
blant Romanifolket.

Ferus Mustafov er en velkjent romaniartist fra den
ex-jugoslaviske republikk
Makedonia. Ferus startet
tidlig å spille saksofon og
klarinett i ulike folkmusikkgrupper og ble etterhvert anerkjent som litt av
en virtuos på disse instrumentene. Han er fortsatt
den mest etterspurte saksofonisten og klarinettspilleren i landene fra ex-Jugoslavia.

2-07 Songs of Greece’s
Gypsis

5-027 Caz Roman Mustafa Kandirali &
Et av våre bestselgende al- Ensemble

bum som vi stadig går
tom for! CD’en viser greske sigøyneres innflytelse
på gresk musikk i dag.
Her presenteres live-opptak på scenenivå av litt
moderne gresk musikk,
samme type som Dalaras
synger. Både artister og
sangere er av førteklasses
kvalitet. Dette er musikere som har fått tsiftateli
inn med morsmelka!

BOBAN MARKOVIC

5-046 Millennium Boban Markovic
Orkestar

Sigøynerbrassband fra
Serbia som har svingt seg
opp til internasjonal stjernestatus. Alle med sans for
etnisk orientalsk brassbandmusikk vil be henrykt over gruppas tolkning av kolo og cocek.
Det samme vil folkedansere. Instrumentene er
trompet, saksofon, flugehorn, basshorn, spinning
drum og slagverk.

5-025 Road of The
Gypsies

En dobbelt-CD og fargeillustrert bok med musikalske høydepunkter fra
land der Romanifolket bor.
Pris kr 278,-

2-513 Yasko - Yasko
Argirov Band

Mustafa Kandirali har fylt
svære idrettstribuner som
vil høre hans navngjetne klarinettspill i hjemlandet Tyrkia. Hans berømmelse har
ført han på de store scener
rundt i verden. Her høres
alt fra tsifteteli til folkemusikk fra forskjellige regioner i Tyrkia, fra urban klassisk musikk til jazzinspirert
- alt musikalsk influert av
tyrkisk romanitradisjon

En klarinettens poet! I 25
år har han vært entertainer
i brylluper, barnedåper, begravelser og andre begivenheter. Med karismatisk spill
har han den hemmelige
nøkkelen til både å glede
og bringe fram tårer. Yasko
øser av rike kilder fra alle
etniske subgrupper i Bulgaria; Grekere, makedonere, tyrkere, rumenere og serbere. CD’en reflekterer et
multi-etniske mangfold!
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5-035 Russian Gypsy
Soul
Dobbelt-CD og fargeillustrert
bok med fyldig informasjon om
tradisjoner og artister. En eksklusive og vakker helhet med
musikalske høydepunkter av
store russiske sigøynerartister på
hele 37 spor! Tekst på tysk, fransk
og engelsk. - Kr 278,

Romani profil

Romani profil

MUSAFIR

FLAMENCO

2-626 Musafir - Gypsies
of Rajasthan

2-755 Hasta Los Huesos
- Los Activos

ROMANI BRASS

2-454 Goldfingers
Traditional Brass Orchestra
from Macedonia

Orientalsk brassbandmusikk er spesialiten til sigøynere over hele Balkan.
Her er en rykende fersk
CD der sigøynere fra gresk
Makedonia framfører tradissjonell makedonsk folkemusikk med blanke messinginstrumenter; Klarino,
kornett, trombone, fløyter,
gaïda, akkordion, perkusjon og daoli. Dette er en
CD med intrikate balkanrytmer det svinger av!

2-447 Fanfare du
Rajasthan - Jaipur
Kawa Brass Band

Britiske koloniherrer brakte det første brass band til
Calcutta i 1760. Siden den
gang fins det indiske brassband over hele India.
Repertoaret er lokal folkemusikk blandet med tradisjonelle og klassiske sanger, samt det mest populære filmmusikkrepertoaret. Her en unik samling
av de beste brassmusikerne i hele Rajasthan.

2-485 Stip Macedonia Duvacki Orkestar
Mladi Braka Kadrievi

2-444 Rajasthan Musiciens professionnels
populaires

Rom musikere fra landsbyen Stip i tidligere jugoslavisk Makedonia. Tradisjonell dansemusikk fra
«vertslandet» danner basisen for gruppa som også
legger til andre elementer
(flamenco). Musikkstilen
kalles «Romska Orientalna Musika» og refererer til
orientalsk påvirkning med
tyrkisk innflytelse. Med
versjon av Dzelem-dzelem!

Rajasthan har rik og variert folkemusikktradisjon
som særlig ivaretas av reisende musikere. De spiller ved fødsler, bryllup,
begravelser og ellers som
underholdere på sosiale
begivenheter. Ulike musikerkaster har nedarvede
rettigheter til å framføre
ulike instrumeter. Besettende etnisk musikk både
rytmisk og instrumentalt!

MUSAF I R som reiser
verden rundt å presenterer den magiske folkemusikken fra Rajasthan. De
er hindusigøynerne og hellige utøvere av spirituell
tradisjon med en leken
måte å uttrykke mytologiske temaer. Dans, dukketeater, slangetemming,
fakir show gjøres den flotte og fengende musikken
til et fyrverkeri av et show
med sterkt rytmisk folkemusikk!

Et frydefullt album for de
som liker smektende spanske flamencorytmer. Det
er en akkustisk CD, men
likevel «elektrisk» raffinert i spenningen mellom
rytmer av handklapping
og trampende føtter, rop,
perkusjon, sang og instrumenter - utagerende livlighet! De kommer fra
bakgater i spansk Andalusia og er romaniartister!

3-171 Oriental West Alexis Boulgourtzis

2-443 Cante en prision,
2 Gritos de Libertad -

Alexis er sigøyner med
sterk dragnig mot østlig
musikk og rytmer. Her tar
han oss med på en orientalsk perkusjonsferd der
rytmisk instrumentalmusikk står sentralt. En rekke instrumenter både akkustiske og elektriske er
med på innspillingen; outi, tsoumbous, clarinet,
conga, bogus, nay, samt
både akkustisk og elektrisk gitar og bass.

Gripende stilren ortodoks
flamenco fremført av fanger fra andalusiske fengsler. Repertoar som bulería,
soleá, tarango, tangos og
fandangos. Voldsomme
følelser i uttrykk og tilsvarende bredde i stemmens
utfall fra det beherskede,
vare, følsomme til en intens følelsesladet vulkan
av vokale eksplosjoner.
Eminent flamencogitar og
handklapping.

33

MÅNEDENS ALBUM:

Balkansk profil

NIKOS GRAPSAS

THE POWER OF THE SLOW!

3-101 In the Ionian Seas
- Nikos Grapsas (S4)

3-319 A Fair Maiden from Amorgos Nikos Grapsas (S4)
Egentlig hadde jeg slett ikke tenkt å velge
dette albumet som Månedens album. Men
så oppdaget jeg at det var jo dette albumet
jeg spilte gang på gang. Spilte det så for
Julian som jobber i firmaet og han var enig,
dette var en råsterk kandidat til Månedens
på Balkansk profil. Det greske plateselskapet Lyra spurte meg til råds en gang hvilken artist de burde satse på i Skandinavia.
Nikos Grapsas var mitt forslag. Den gang
basert på den første CD’en. Hun var litt
forbauset over svaret og sa: «Det er bare
slike som deg som forstår «The power of
the slow». Dette albumet innholder nemlig lange langsomme besettende bysantinske ballader fra Dodecanese, Chios, Thassos, Skyros, Cappadokia, samt kretisk og
pontisk folkesang. Alle framført med orientalske instrumenter som ulike slag tambura, lutt og lyre fra de greske øyer, tar,
den afrikanske harpen gora, zarb, ney toubeleki, bells, kanun og annen perkusjon.

Materialet er folkesanger, kjærlighetssanger, ballader og
dansemelodier fra
Lille-Asia og fra de
dodekanesiske øyer
fra 18-tallet til tidlig
i dette århundret,
men spilt av et musikalsk stjernelag av
idag; Yannis Maravas, Yorgos Symeoniden, Paris Perisynaksi,
Rown
Storm. Sammen lager de musikk med
en langsom framdrift
og kraft som tar deg
inn i musikk og får
deg til å flyte av sted
halvt hypnotisert og
glad! Herlig innspillinger! Meget velspilt og veldig orientalsk i lydbildet! Nikos Grapsas har en
lys stemme i mellomleiet, lett slepende,
litt intens, litt klagende henførende og
bærende gjennom albumet.
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THALASSINOS

3-320 Nyxtas KymataPantelis Thalassinos

Nydelig orientalsk felespill i mellomspill og solide greske rytmer i en
blanding av laïka og tsiftateli stil. Pantelis Thalassionos synger som en gud!
En hittil ukjent CD fra
1995. Studioopptak denne
gangen, men du verden,
dette er litt av en artist. Sett
på denne og sommerfesten gis en eksotisk musikalsk ramme.

3-281 Ap tin Tilo os ti
Thraki - Pantelis
Thalassinos (S4)

En festforestilling på 105
min. med «la creme de la
creme» av gresk folkemusikk! Pantelis Thalassinos
er en kreativ fornyer av
gresk folkesang og synger
som en gresk Gud. Her tas
vi med på en turne rundt i
Hellas i 1999, med bl.a.
Despina Olimpiou. En
stemningfull live-atmosfære og magiske øyeblikk
fanget inn!

Balkansk profil

CAFÉ AMAN

3-321 At The Café
Aman - Niki Tramba,
Ross Daly & Labyrinth

Musikkstilen fra Café
Aman ble utviklet i en cosmopolitisk urban multietnisk atmofære i Lille-Asia,
der særlig grekere og tyrkere møttes i samspill, men
også armenere, jøder, slaver,
arabere og persere bidro
med sine impulser. Niki
Tramba har grundig studert
gamle opptak og er en stor
utøver av genren i dag.

Balkansk profil

SOUL

PSARANTONIS

OF

BULGARIA

3-140 I reckon Psarantonis

3-322 Dushá - The Soul
of Bulgaria - Bulgarian
Psarantonis beste hittil! All Star Orchestra (S4)

Fortsatt får vi det følelsesladede personlige spillet
med elementer av inderlige lyriske partier. Hovedsida er den brilliante
spilleteknikken kombinert
med det voldsomme spillet som fosser i hurtige
danseslåtter som pentozalis, kastrinos, pidichtos og
varianter av syrtos. Danseslåttene lange og mange!

Bulgarsk folkemusikk kan
sees på et umåtelig rikt
språk med et stort antall
dialekter. Her fins nettopp
et vel av dialektspill bl.a.
med elementer av urban
historisk tyrkisk påvirkning. Her fins mange og
lange improvisasjoner, solonumre med gadulka og
gaida, orientalsk suite og
havasi dansemusikk!

SZATMÁR

3-323 Hungarian
Village Music from the
20th Century - Türkös
Zenekar

Musikken på denne CD’en
var en organisk del av folks
liv i Szatmár innefor det
nord-østre del av dagens
Ungarn i det meste av forrige århundre. Dette var
musikken de hørte - til fest,
til sorg, i hverdagen. En i
særdeleshet rik og unik
folkemusikktradisjon midt
i det sentrale Europa.

2-273 Orama - Vassilis
Seleas

3-92 Samo sviraj 3-251 «The Dawn» Makam 3-324 TURQUIE - Le
Vujicsics
& Oud - Istanbul Calling - Sipsi de Yayla
«Han er den beste» sa daNikos
Saragoudas
I kystlandkapet i det midt- Kommer til årets Telemarkma i resepsjonen på det lil-

le familiehotellet i Athen.
«Spør etter Vassilis Seleas.
Han er den beste klarinospiller i dagens Hellas - og
han er sigøyner». Damas
ord fikk jeg bekreftet under Midem i Cannes, musikkindustriens verdensmesse. Midt i teknojungelen ble jeg invitert til en liten «oase» der Saleas klarinospill til populærmusikk
fikk tårene til å renne!

Nikos Saragoudas er en
gresk virtuos på oud og
har spilt inn sju LP’er.
CD’en er et utdrag av disse. Sobert renskårent gresk
oud spill i grenselandet
mellom klassisk taxim til
myk og heftig dansemusikk til den erotiske tsifteteli dansen. Akkompagneres av fingersymballer,
toumbeleki, fiolin, kanonaki, klarinett, tambourine,
tarambucca og vokal.

re og sørlig Tyrkia rett ved
grensa til Syria finner vi
vakker, besettende, intens
og rytmisk tyrkisk folkemusikk spilt på de lokale
skarpe fløytene sipsi, gizli
düdük og düdük. Disse spilles i solo og duo, men også
i samspill med fiolin, saz,
vokal og noen treskjeer. Ali
Tekin er sipsi mester og gjeter. Lyden på fløytene kan
minne litt om zurna.
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festival! Unik sør-slavisk
tradisjon fra serbiske og
kroatiske samfunn i Ungarn gjennom århundrer.
Den viser Balkan og Sentral- Europa som et lappeteppe av multietniske grupper på tvers av moderne
statsgrenser. Gruppa har
blåst liv i uerstattelige arkiv opptak og feltarbeid
gjort av Béla Bartók. CD
til dans, til lytting og til å
lære av.

Balkansk profil

Balkansk profil

ANTHOLOGIE DE LA MUSIQUE BULGARE VOL.1 - VOL. 5

3-311 Swinging Macedonia
- de SYNTHESIS

3-201 Bulgarie Vol. 1 Musique DU PAYS
dd SYNTHESIS er en CHOPE Anthologie de
mektig ung musikkgruppe la Musique Bulgare

3-325 Bulgarie - Vol. 3
THRACE - Anthologie
de La Musique Bulgare

3-327 Bulgarie - Vol. 5
DU DANUBE AU
BALKAN - Anthologie
de La Musique Bulgare

Storslagen folkemusikk
fra Shope område rundt
Sofia. Her er dansemusikk spilt på gadulka, kaval, gaida, svirka og tapan
(bulgarsk perkusjon). Her
fins rene instrumentale
danselåter, såvel som
sammen med sang. Ellers
er sju spor viet den spesielle bulgarske folkesangen
her i ekte landsbydrakt.

CD’en med en blanding av
spor med bulgarsk sang,
seksjoner med fint ensemble spill for dansemusikk
og enkelte lange spor med
ramsalta virtuos gaidaspill
akkompagnert av tapantrommen i forrykende ratchenitsa dansemusikk. Kaval er også representert.
Dampende autentisk innspilling.

Et album med like stor
kvalitet som de øvrige,
men med en annen musikalsk og ikke minst instrumental meny. Her er bulgarske danselåter for det
meste på doudouks fløyter
med lys tone, videre munnharpe, bailama, gaida, kaval, leierfløyten ocarina
samt typisk bulgarsk sang.

3-200 Bulgarie Vol. 2
RHODOPE DOBROUDJA
Storslagen og mektig mu- - Anthologie de la
sikk fra den tidligere juMusique Bulgare

3-326 Bulgarie - Vol. 4 PIRIN - Anthologie de
La Musique Bulgare

3-294 Petko & Petko Bulgarian Folk Song
and Dances

Storslagent bulgarsk folkemusikk fra Rhodope! Dansemusikk med solo gaida
av Lazar Kanevski og Stefan Zahmannov. Fabelaktig gode gaidaspillere som
har spilt i 50 år. Herlig med
folkemusikk på landsbynivå. Fra Dobroudja området er det også flotte spor
med gadulka, gaida og kaval, samt vokale innslag.

Dampende autentisk folkemusikk på landsbynivå
fra Pirin området, den
bulgarske delen av det historiske territoriet Makedonia. Blanding av zourna og tapan, tambour og
darabouka, kaval og vokal, samt både solo og
folkemusikkensembler.
Musikk til genuin dansemusikk fra området!

fra FYR Makedonia. Nykomposisjoner og tradisjonelle folkesanger flott arrangert med innstrumentene
kaval, gaida, zurna, tambura, tapan, tarabuka, perkusjon og piano. Storslagne
gaida og zurna flettes inn i
instrumentveven og tegner
dramatiske musikalske farger til et turbulent geopolitisk landskap.

3-80 DD SYNTHESIS

goslavisk republikken
Makedonia. Dette er nyarrangert musikk sterkt
basert på gamle makedonske sanger og danser.
Ikke minst er folkemusikkinstrumenter som gaida og tapan brukt
sammen med en mektig
vokal og kormusikk. Dette er et lyttealbum av dimensjoner, som du kom-
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Drømmealbum for alle
som danser bulgarsk folkemusikk! - Ja, for alle elskere av bulgarsk folkemusikk.
Her kommer danselåtene i
tur og orden med presisjon
og heidundrende virtuositet av to mestere på sine respektive instrumenter: Petko Radev på klarinett og
Petko Dachev en legendarisk akkordionist. Med The
Bulgarian National Radio
Folk Orchestra.

Balkansk profil

Balkansk profil

ORIENTEXPRESSEN

VIRTUOSE ROMANIA

3-127 Mahala! Orientexpressen

3-312 Taragot - Dumitru
Farcas

3-315 Pan pipe concert Radu Simion

3-316 The magic violin
of TUDO PANA

Etter over 20 år utgir Orientexpressen sit femte album. Her får vi repertorar
fra ulike musikermøter
som gruppen har hatt de
siste årene. Spesielt må
trekkes fram Kálmán Bologh kjent ungarsk sigøyner virtous på chimbalom.
Her fins mye rumensk, serbisk og sigøynermateriale. Svensk sang på flere
sanger av Gunnel J. Mauritzson.

Hva er taragot? Ikke er det
klarinett, ikke saksofon,
ikke engelsk horn eller obo.
Taragot har litt av alle disse instrumentene i seg. Rumensk folkemusikk spilt på
den myke følsomme taragoten, har en spirituell melodisk sentiment i seg som
beveger og henfører. Dumitru Farcas er en mester i
framføring av autentisk rumensk folkemusikk i hele
sitt spekter.

Radu Simion er en fantastisk panfløytespiller som
har nådd perfeksjonen på
instrumentet og som fra
denne posisjonen kan tillate seg å leke, improvisere brilliere - og, samtidig
spille kjempefin rumensk
folkemusikk, dansemusikk. Radu har reist verden rundt og hans optimale virtuositet forbauser,
imponerer og fascinerer!

Tudo Pana spiller på hjertets strenger og fortryller
og forhekser publikum
over hele verden. Han har
vunnet en rekke priser og
utmerkelser for sitt spill
og sitt virtuose glissandi.
Her presenterer han et repertoar som går fra ren
folkedansmusikk til cafemusikken, - insmigrende,
flørtende og forførende
toner!

2-559 World Star of
World Music - Marta
Sebestyén

3-116 Trésor
Folkloriques Roumains
- Benone Damian

3-318 Tambal - Toni
Iordache (2)

Marta Sebestyén lanseres
her som en verdensmusikkens stjerne. I allefall har
hun beholdt en sterk dominerende tradisjonell ungarsk folkemusikksetting
- men stjerne det er hun
helt klart og velfortjent.
Ikke minst som sangeren
i den berømte ungarske
gruppa Muzsikás, som
også akkompagnerer henne i denne her!!!

Felevirtous fra Cosasna
distriktet. Vokste opp med
landsbyens spillemenn
som ideal. Gikk veien via
konservatorier til solist i
symfoniorkerstre, og har
siden gått tilbake til landsbyens folkemusikk. Klassisk skolering gir en ekstra teknisk brillians i spillet. Benone har turnert verden rundt som ambassadør for rumensk folklore.

3-317 Ansamblul
folcloric profesionist
«TARA VRANCEI»
România

Rumensk folkemusikk
som framføres med friskhet, vitalitet og variasjon i
melodiutvalg og instrumenter, samt variasjon
mellom solo- og samspel. Veldig gode sangere.
Med kaval, fiolin, trompet
og klarinett. Futt, fart,
tramping, roping og dansing. - La dansefoten gå og
tramp og rop av full hals!
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Her får du cimbalom som
du aldi før har hørt. Ikke
bare er dette det ypperste
av virutoust spill jeg har
hørt på dette instrumentet
- men faktisk blandt de
mest virtuose instrumentalister jeg har hørt overhodet! Reinheten, klarheten i instrument og ornamentfult spill er som dryppende kildevann for den
som tørster etter god musikk i en kulturfattig ørken.

Balkansk profil

OLUF
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BALKAN BLUES

EPIRUS

3-305 The Sabouna of
MYKONOS

3-300 Greece/Epirus Petro-Loukas Chalkias
& Kompania

Få kjenner til at på den
kosmopolitiske, greske
turistøya Mykonos, har
et tre tusen år gammelt
instrument, den klykladiske sekkepipen sabouna overlevd. Mot alle
odds har dette primitive og samtidig sofistikerte naturinstrumentet
laget av geiteskinn,
bukkebein, bambus og
kuhorn vært sentrum i
øy-befolkningens religiøse fester (panigiri),
karneval og familiesammenkomster. Nå
holder tiden på å renne
ut... de siste sabounaspillerne følte at ingen
ville følge i deres fotspor. Men den norskgreske legen på øya,
Oluf Dimitri Røe, som
selv spiller sabouna og
synger på CD’en, har
laget et imponerende
flerfarget bokverk med
116 sider på gresk og
engelsk om tradisjonen, og samlet de fire
gamle musikerne; bønder, fiskere og steinbyggere til innspilling.
De gir sin sjel i disse
syrto, kalamatiano, ballo, sousta og ballaristo
med en Dionysisk intensitet - ypperlig dansemusikk!

Så mykt og følsomt klarinospill har jeg aldri hørt før!
Klarinoen til Petro avløses
av tilsvarende felespill av
broren Achileas, alt med et
underliggende komp av lauto av Christos Zotos. Brødrene Petro og Achileas er
levende legender innen epirusmusikk! Inneholder en
11 min. lang og fantastisk
berati og ellers kjente og

3-297 Balkan Blues
En dobbelt-CD og en flott fargeillustrert
bok med informasjon om tradisjoner, artister og de ulike spor. Samlet er dette en
festforestilling av en sjelden samling av høydepunkter innen Balkan musikk! Det er
en blanding av kjente og ukjente artister
og noen av sporene er fra originalalbum
vi ellers selger gjennom musikklubben,
men rammen de nå er satt inn i gjør dette
til en eksklusiv helhet. Informasjonen er
på tysk, fransk og engelsk. Kr 278,-.
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3-254 Greek Music
Tradition - Tassos
Chalkias (S1)

Tassos Chalkias (19141992) regnes som Hellas
sin fremste klarinettutøver
i forrige århundre, både
innen Epirus tradisjonen,
men også fra andre deler
av Hellas. Dette albumet
inneholder spor hentet fra
et utvalg av LP’er og inneholder 128 siders hefte på
3 språk (gresk, engelsk og
fransk) Tassos akkompagneres av fiolin, lutt, tamburin og annen perkusjon.

Balkansk profil

PETER BASTIAN

Balkansk profil

SONGS AND DANCES OF TRAKIA

PONTOS

3-307 Live - Lenovska
Grupa, Peter Bastian

3-192 Folk songs of
Pontos - Chrysanthos

Full fest og rett på sak fra
de første stofer! - Svingende, sindig og klippefast bulgarsk folkedansmusikk i en
ny liveinnspilling med Lenovska Grupa med virtuose Peter Bastian på klarinett
og som produsent! Med i
Lenovska Grupa er den legendariske bulgarske klarinettisten Niloa Jankov.
Dette er en CD for internasjonale folkedansere. Presis
1.klasses dansemusikk!

Dette er en tradisjonell pontisk kvalitets-CD med pontisk lyra og vokal. Chrysanthos er en ruvende karaktersanger som skiller seg ut
med markant og avansert ornamentalske fraseringer i
syngestilen. CD’en er rolig
og intens på samme tid og
inneholder dansemelodiene
tik, dipat og omal. Pontisk
bygdetradisjon er temmelig forkjellig fra den urbane.
Gresk svartehavsmusikk!

3-233 From the Roots to
the Top - The Bisserov
Sisters

Helstøpt CD som forener
det beste innen bulgarsk
folkemusikk, med flerstemt kvinnesang, danselåter med smektende rytmer
med fyldig instrumentering. Her får vi tre generasjoner Bisserova som både
synger og spiller! De kommer fra Pirin regionen, den
bulgarske delen av det historiske makedonske territoriet.

3-282 The Land of Orpheus Traditional Songs and Dances of
Thrace (4 CD’er)
Fire folkemusikk-CD’er med genuin tradisjonsmusikk fra det historiske Trakia; En
fra Nord-Trakia (i Bulgaria), Øst-Trakia (i
Tyrkia), Vest-Trakia (i Hellas), samt flott bildeillustrert bok i farger på gresk og engelsk. Pris kr 528,-
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3-306 When I have fun,
I Dance - 18 Tunes from
PONTOS

Fra det greske Pontos der
skikkelig dansemusikk står
i sentrum i ren akkustisk
form med pontisk lyre som
sentralt instrument, spilt av
Kostas Tsakalides. Her er
det Dipat, Omal, Embropis, Tik Tromachton, Serra, Tik, Kotsari, Kotsaguel,
Kokkinogli, Trygona, Tik
Kodespenianon, Thymisman, Momoere, Tas, Letsina og Kots.

MÅNEDENS ALBUM:

Keltisk profil

4-333 Eavesdropper - Kevin Burke &
4-334 Beginish
Jackie Daly
4-126 MÅNEDENS ALBUM I KELTISK PROFIL BESTÅR AV EN SOMMERPAKKE MED
DISSE CD’ENE TIL SPESIALPRIS PÅ KR 280, (SPAR KR 59,-)
Folkemusikk som genre er ikke musikalsk
«ferskfisk» som blir forderva etter kort tid.
Det er historiske dokumenter som står der
evigvarende. Et slikt solid dokument over
irsk folkemusikk og over de to eminente utøverne Kevin Burk fele og Jackie Daly, akkordion, consertina og melodeon, er album
«Eavesdropper» fra 1979. Det ble først utgitt
på LP og er nå nylansert i CD format. Opptakene er gjort på et tidspunkt i livet da disse
artistene så absolutt var på høyden som utøvere. Det er renskåret spill, tradisjonelt og
strengt i formen, offensivt, men presist spill,
ofte med enkle arrangementer. Selv om både gitar, fløyte, piano og bodran er akkompagnerende instrumenter, er disse asketisk,
men nøysomt og smakfull møblert på de
enkelte spor. Albumet hører så definitivt til
de veldige gode produksjoner fra 1970-tallet
som står litt for seg selv og blinker særpreget
og solid som en musikalsk statue - fortsatt full
av liv!

Dette er blant de få veldig gode unge irske
gruppene som opererer i dag. De spiller
musikk fra forskjellige deler av Irland, har
likevel en sterkt anstrøk av musikk fra Kerry og Donegal. Disse ligger både geografisk
og musikalsk nokså langt fra hverandre, men
har til felles en viss folkemusikalsk villhet.
På innspillingen er det bl.a. slides, jigs, polkas og sanger fra Kerry og reels, sanger og
marsh fra Donegal. Dette er Beginish sitt
første album. De består av Paul McGrattan
fløyte, Paul O’Shaughnessy fele, Brendan
Begely akkordion og vokal og Noesl
O’Grady bouzouki. I tillegg har de med fire gjensteartister som de ofte har reist på
turneer sammen med; Arty McGlynn gitar,
Tríona Ní Dhomhnaill vokal og keyboards,
Maighread Ní Dhomhnaill vokal og Colm
Murphy bodhrán. To av gruppas medlemmer har også gjort en utmerket solo-CD se
nabo-albumet 4-233!
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CAROLAN

CLADDAD

4-335 May Morning
Dew - Mick O’Brien

4-336 Dúlamán Clannad

4-337 Carolan’s Dream
- Garry Ó Briain

Mick O’Brien er Uiellann
Pipe spiller. I følge Cathal McConnell fra Boys of
the Lough så er han blant
de fineste musikere i Irland. Bortsett fra det eminente spilletekniske så har
han en overordnet smak
og balanse i melodiene,
reels, jigs, hornpipes slow
airs. Gestemusikere bidrar
med fele, gitar, keyboards,
mandocello og piano.

En tidlig CD av Clannad
fra 1976, der de med sin
særegne utviklede ungdomlige stil med instrumentale synkoperinger og
«sukkersøte» harmonier i
sanger, utviser en sofistikert stilsikkerhet, som vitner om deres dyptfølte forankring i musikken fra det
tradisjonsrike Donegal.
Stor kommunikativ evne
som når ut!

Livelige nye og vakre
tolkninger av musikken til
en av Irlands største komponister
Turlough
O’Carolan. Garry Ó Briain har gjenskapt hans
mindre kjente verker, nedtegnet fra barokk/tradisjonell musikk genre. Garry
spiller på alle låter mandocello, mandolin, gitar,
ellers med fiolin, cello,
kontrabass og harpe.

4-233 Within a Mile of
Dublin - Paul
McGrattan, Paul
O’Shaughnessy

4-274 St. Patrick 2000 Donal Lunny (S2)

4-300 Old Hag You
Have Killed Me - The
Bothy Band

Solid duo-album med to
Dublin musikere; Paul
McGrattan fløyte og Paul
O’Shaughnessy fele. De er
sentrale unge bidragsytere til Irlands blomstrende
folkemusikkscene. Som
akkompagnement har de
fremragende musikere;
Seánie McPhail på gitar,
Noel O’Grady bouzouki
og ikke minst bodhran-mesteren Colm Murphy!

Irsk dobbel-CD til prisen
av en! Donal Lunny er
kjent som den som brakte
bouzouki inn i irsk musikk, medlem av legendariske grupper som Planxty og Bothy Band, samt
meget habil bodhranspiller. Her omgir han seg
med
venner
som
Maighread Ni Dhomhnaill, Planxty, Coolfin,
Sharon Shannon, Trionia
Ni Dhomhnaill, Liam O
Maonlai.

The Bothy Band brakte
irsk folkemusikk ut i verden til en ny generasjon.
Matt Malloy fløyter,
Whistle, Paddy Keenan
Uileann Pipes, Whistle,
Low Whistle, Kevin Burke fele, Triona Ní Dhomhnaill vokal, Clavinet,
munnspill, Mícheál Ó
Domhnaill vokal, gitar,
Donal Lunny vokal, Bouzouki, gitar, Bodhran.

41

SKOTTLAND

4-310 May You Never
Lack A Scone - Jock
Tamson’s Bairns

Gruppa Jack Tamson’s
Bairns andre CD. Solide
musikere, mørke, litt rustne stemmer, flott balanse
av instrumenter, en rå rullende bass bodhran - og
kanskje viktigst av alt - de
har den ekstra gløden som
skal til for å begeistre og
fortrylle og rive med. Er
knapt å høre utenfor
Skottland. Beste skotske!

4-27 Just for Seumas Gordon Duncan

Gordon Duncan er en av
Skottlands mest talentfulle og innovative sekkepipespillere. Noen regner
ham som et musikalsk geni(!) Han klarer på en mesterlig måte å forene solid
tradisjon i spill og slåttevalg med en utforskende
kreativitet som gjør ham
til en markant skotsk musikalsk personlighet. Akkompagnert av tenorbanjo, gitar, harpe, bass, congas djembe og leirpotte.

Keltisk profil
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TOPP

4-292 Tiomnacht Handed on Eoin Ó Riabhaigh

4-165 The Week
before Easter Kevin Conneff

in Ó Riabaigh er en
av Irlands fineste
Uilleann Pipe spillere av den yngre generasjon. På dette glitrende debutalbumet
får vi bl.a. høre melodier som regnes
som ultimate teststykker for uilleann pipe
spillere, samt mange
fine og nye låter. Imponerende stjernelag
av gjestemusikere!

den kjent bodhranspiller i The Chieftains. Her får vi eplefriske irske slåtter
med buldrende frodig
bodhranspill. Også
fremragende folkesang, med en frodig
og folkelig syngestil
med avslappet beherskelse som kjennetegner mestere. Musikkvenner deltar
med fele og fløyte.

4-321 The Blue
Fiddle - Seán
Smyth

4-309 Matt Molloy

Det som først og fremst
slår meg med denne
CD’en er det klare solide spillet til Seán
Smyth og det distinkte rytmiske kompet.
Stor variasjon er også
et kjennetegn som sikres av alle gjestemusikerne på albumet: Steve Cooney, gitar, bass,
mandolin, didjeridu,
Kevin Hough, gitar,
Jim Higgins, trommer,
bodhran, Brendan O
Regan, bouzouki, Steve, Cora Smyth, fele.

med til serien av virkelig gode album fra
gullalderen på 1970tallet. Matt Molloy
har en unik spilleteknikk på tverrfløyte.
Den består av et perfekt fingerspill kombinert med en utrolig pustekontroll som
han bl.a. benytter rytmisk i melodiene.
Det er et enormt driv
og flyt i spillet på de
raske låtene med glidende overganger
mellom notene.

IRSKE

ALBUM!

4-301 Broken
hearted I’ll wander
- Dolores Keane &
Veldig sterk CD! Eo- Kevin Conneff er vi- John Faulkner

De beste folkemusikkalbum var lenge kun
tilgjengelig på LP.
Med denne nyutgivelsen på CD fra 1979 er
dette ikke lenger tilfelle. Dolores Keane
& John Faulkner tilhører gullalderen i irsk
folkemusikk.CDi særklasse fra en tid da de
var på høyden av sine
musikalske utvikling.

4-17 Sail óg Rua Dolores Keane,
CD fra 1976 hører John Faulkner

Dolores Keane og
John Faulkner er et
tospann i irsk folkemusikk. Her med et
knippe av sine nære,
høyst anerkjente
musikalske venner
innen 1. divisjon;
Jackie Daly bodhran,
Martin O’Connor
accordion, samt med
James Kelly, Jakie
Small og Eamonn
Curran og Sarah Keane. En bestselger!
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4-338 A Stór’s A
Stóirín - Songs for
all ages - Pádraigín
Ní Uallacháin,
Garry Ó Briain

Pádraigín Ní Uallacháin kommer til
Vestfoldfestspillene
med Celtic Lullebies. Hun er kjent som
en meget habil tolker
av irske folkesanger
og har tidligere opptrådt på Telemarkfestivalen sammen med
sin mann Len Graham og har hatt kurs
i irsk folkesang.

4-302 Dark Horse
On The Wind Liam Weldon

Fra 1976 nylig utgitt
på CD. Liam Weldon
er en folkesanger
med særpreget stemme. Flere sanger
framføres a cappella.
CD’en inneholder to
sanger som for meg
står som det ypperste,
nemlig «Smuggling
The Tin» vokal og
bodran (mazurka) og
«James Connolly»
vokal og fantastisk
bruk av akkordion!

4-117 Mo chairdín 4-145 Ceol
Aduaidh - Mairéad Paul Brock
Ní Mhaonaigh,
Frankie Kennedy

To medlemmer fra
gruppa Altan, har
gjort et duo-album
med et repertoar med
bl.a. typiske nord-irske
danseformer som Germans, Highlands og
Mazurkas i tillegg til
vakre sanger fra Ulster. Mairéd og Frankie fra Gaoth Dobhari og Belfast og representer det aller beste blant den nye generasjonen unge folkemusikere fra Ulster.

Akkordionisten Paul
Brock sin første solo
CD er viet musikalske røtter fra hjemstedet Ennis i County
Clare. Han er akkompagnert i forskjellige kombinasjoner av Carl Hession
piano, Maeve Donnelly og Manus Maguire feler, Christy
Dunne banjo, samt
medlemmer av gruppa Moving Cloud.
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AN BODHRAN

TIN WHISLE

4-24 An Bodhrán
The Irish Drum Colm Murphy

4-58 Cliaraí Ceoil - 4-133 Feadóga
Seán Ryan
Stáin - Mary
Seán Ryan sitt blikk- Bergin

teskinn og spilles med
ei trestikke. Et primitivt
instrument, som i handa på en mester som
Colm Murphy blir et
sofistikert instrument
som framhever og beriker det irske slåttespillet. Et ytterst facinerende rytmeelement som
får pulsen og stemningen til å stige noen ekstra grader. CD med et
stjernelag av artister!

kato rytmisk energi
som kaprer oppmerksomhet umiddelbart.
Han har en umiskjennelig personlig spillestil som langt overgår
det ordinære. Slåttene
er utsøkt akkompagnert av musikalske likemenn, og utgjør et
musikalsk testamente
på kunstnerisk dyktighet blant Irlands fremste folkemusikere.

4-13 Rabharta
Ceoil - Paddy
Glackin

4-59 Siuil Uait Seán Ryan

IRSK DANS!

4-02 I gCnoc na
Graí - Noel Hill
Agus Tony
Bodhran er laget av gei- fløytespill har en stak- Den beskjedne lille ir- MacMahon

ske blekkfløyta kan
synes som et temmelig begrenset folkemusikkinstrument.
Det kommer an på
hvem som blåser liv i
den! Når det er Mary
Bergin så er det ingen
tvil om kapasiteten til
det lille blåseinstrumentet. Mary spiller
med klarhet og friskt
foredrag som gir orkan i kastene!

Danse-CD i 1. divisjon.
med live-innspilling fra
Pub i Cork/Kerry området der Set-Dansere
er med på inspillingen.
Dansende føtter fungerer som perkusjon! Eksempel på at folkemusikk ikke trenger «sprites opp» for å være «interessant». Enkelhet
bringer mesterne i fokus med uforbeholdent
virtuost spill!

Duett CD med to
fremtredende irske
musikere. Den er
spekket med polkas,
slides, reels, hornpipes og slow airs fra
Kerry og Cork.
Usminket «riverdansemusikk» som i sin
livelige enkelhet lar
melodier og musikere komme i fokus.
Drivende godt akkompagnert av Bodhran-mesteren Colm
Murphy.

4-134 Feadóga
Stáin 2 - Mary
Dette er Seán Ryans Bergin

4-22 Dé Danann The Mist Covered
Mountain

fra Galsways rike folkemusikkrepertoar.
Smidig og delikat
akkompagnert av
Johnny McDonaagh
(fra De Dannan) på
bodhran og bones,
Brendan Regan, bouzouki og mandolin,
Patsy Broderick, piano, Caroline Lavell,
cello
og
Arty
McGlynn på gitar. Et
meget solid debut
album!

De Danann er stjernelag innen irsk folkemusikk og en av de
mest etterspurte konsertgruppene. På deres tredje CD er bl.a
Jackie Daly med.
CD’en kjennetegnes
med et utvalg av
svært gode slåtter og
utsøkte arrangementer der bl.a på banjo
og mandolin inngår.
To Sean-Nóis sangere Seán Ó Conaire
og Tom Pháidín deltar på CD’en.

4-01 Music of
Dreams - Tony
MacMahon, Noel
Donegal speleman- første CD og inne- Marys andre album Hill, Iarla O
nen Paddy Glarkin holder tonemateriale finnes samme musi- Lionaird

regnes som en av Irlands store felespillere - en status denne
CD’en til overmål er
et bevis på. Her få vi
servert en hurtig
energisk og hardtdrivende spillestil som
er typiskis for Donegalspillet. Med seg
har han Dónal Lunny på gitar og bodhran. Paddy Glarkin er
bl.a kjent fra Telemarkfestivalen.

4-03 Jackie Daly &
Séamus Creagh

kalske formularet
som gjorde hennes
første CD til en klassiker; ren musikk
rett fra hjertet av en
uovertruffen mester.
Hennes sans for rytme, intrikate fingerarbeid og ornamentikk er elegant og
svingende
vevd
sammen til fengslende
folkemusikk.
Samme medspillere
som på første CD.
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Irsk CD med dansemusikk med mange
kvaliteter. Gnistrende godt spill på enrader og concertina
med Set-dansere med
på innspillingen!
Denne CD’en sette
ny standard innen
irsk folkemusikk. Feiende og sprudlende
virtuose danseslåtter
avløses av gripende,
poetiske ballader i
Sean Nois-stil!

A-BLAD

Returadresse:
Etnisk Musikklubb AS
Masovngata 20
N-3616 Kongsberg
NORGE/NORWAY

FOLKEMUSIKK PÅ FESTIVALER I SOMMER!
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