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Du må være kunde for 
å kunne kjøpe gjennom 
musikklubben. Kjøp av 
to velkomstalbum til 40% 
rabatt pr stk., er «inngangs-
billetten» for medlemska-
pet. (Disse reglene gjelder 
ikke salg til butikker eller 
vanlige postordrekunder).
Organisasjoner, samt fle-
re innen en familie kan 
være medlem. Ved orga-
nisasjonsmedlemsskap må 
ansvarlig kontaktperson 
oppgis sammen med den-
nes telefonnummer. 
Ingen kan krysse av for 
mer enn ett klubbvalg. Alle 
kan likevel bestille samtlige 
tilbud i øvrige profiler.
Månedens Album, innen 
den profil du har valgt, 
vil komme automatisk, 
hvis det ikke avbestilles 
innen oppgitt frist (se ne-
derst til høyre på denne 
siden). Avbestilling skal 
kun skje etter at du har fått 
magasinet og innen gitt 
avbestillingsfrist, normalt 
minst 14 dager etter at du 
har fått medlemskatalogen 
i posten. Vi ber om at det 
vises forståelse og respekt 
for avbestillingsfrister.
Porto/eksp.geb. påløper på 
tilsendte varer. Det er ingen 
automatisk returrett på va-
rer utover vanlig angrefrist 
etter norsk lov. Uberettiget 
retur kan belastes med et 
gebyr på kr 50,-. 
Det er normalt 14 dagers 
betalingsfrist etter varens 
mottakelse. Unntaket er 
statlige og kommunale 
etater som har 30 dagers 
betalingsfrist. Annen be-
talingsfrist kan avtales 
spesielt. 
Ved for sen betaling vil vi 
sende en purring påplusset 
purregebyr på kr 50,-. Etter 
forfall på denne vil du auto-
matisk motta inkassovarsel 

og senere til et inkassobyrå. 
Avtale heller med oss om 
utsettelse. 
Ved skade på mottatte va-
rer, meldes dette omgåen-
de telefonisk. Kostnadsfri 
bytting. Medlemsskapet 
innebærer ingen årlig kjø-
peplikt, kun kjøp av to 
velkomstalbum, samt 5 
CD’er til ordinærpris kr 
180,- innkl. mva minus av-
talt medlemsrabatt på 10%   
i løpet av hele medlems-
skapet, (dvs. 2 rabatterte 
velkomstalbum+5 CD’er). 
Ved et eventuell ønske om 
utmelding uten å oppfyl-
le minstekravet til kjøp, 
må du betale full pris på 
velkomst-CD’ene pluss et 
utmeldingsgebyr på kr 50,- 
Trofaste medlemmer vil få 
tilbud på ulike bonusrabat-
ter gjennom medlemsska-
pet. Ved spesielle forhold 
eller ønsker, ta likevel kon-
takt for eventuell avtale. 
Alle CD’er i bladet kan 
ønskes til 50% rabatt både 
for den som verver seg selv 
eller verves av andre som 
et nytt medlem i musik-
klubben. For å oppnå 50 
% rabatt ved verving, må 
dere sørge for at B-delen for 
innmelding er fylt ut ferdig 
med ønsket velkomstalbum 
for den som melder seg inn.

Medlemsregler

Redaksjonelt

Prisliste CD
• Enkelt cd kr 180,-

• Dobbelt cd fra kr 250,- til kr 400,-

• 10-pakk kr 399,-

Ans. utgiver  
Etnisk Musikklubb AS

Daglig leder 
Arne Fredriksen

Redaktør

Arne Fredriksen

Postadresse 
Masovngata 18 
N-3616 Kongsberg 
Norge

Tel./Faks 
+47 32 73 56 60/61

Mobil 
94970591 
Telefontid mellom kl. 10.00-16.00

E-post 
bestilling@etniskmusik-
klubb.no 
info@emcd.no

Bankkontonummer 
7139.05.27440

Grafisk utforming 
Arne Fredriksen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stiftere

• Arne Fredriksen

• Folkemusikkstudiet på 
Rauland

• Førde Int. 
Folkemusikkfestival

• Kongsberg Jazzfestival

• FolkOrg

• Landslaget for 
Folkemusikk i 
barnehage og skole

• Senteret for 
Internasjonal 
Folkedans

• Telemarkfestivalen

• Vossa Jazz

Endelig kommer det en 
plate med folketoner 
fra Vestfold! Dette er 
en historisk utgivelse 
da det er første gang 
at  Vestfolds vokale 
folkemusikk tilegnes en 
hel plate. Folketonene 
som presenteres her 
viser bredden i mate-
rialet og mangfoldet i 
tolkningsmuligheter og 
uttrykk, når ulike san-
gere får frie tøyler med 
et tradisjonsmateriale. 
På den måten er plata 
også et dokumentasjon-
sprosjekt som vi håper 
og trur vil løfte frem den 
vokale folkemusikken 
fra denne regionen og 
gjøre den lettere tilg-
jengelig.
Sangerne som bidrar på 
plata har tilsammen 140 
års innsamlingsarbeid 
og kunnskapsinnhent-
ing om sangtradisjoner 
i området med eldre 
sangere i regionen. 

Best. nr.: 1-1596

LYDEN AV VESTFOLD
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AVBESTILLINGSFRIST
MÅNEDENS ALBUM 

10 MARS

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/etniskmusikklubb

Følg oss på Instagram:
 https://www.instagram.com/etniskmusikklubb/

572624
Etnisk Musikklubb 
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Nordisk profil

MÅNEDENS  
ALBUM

"Or Setesdal»         (CD og bok kr 300 nr 1-1615)
er ei samling vokal folkemusikk frå Setesdal. Kim Rysstad er ein av 
få kvedarar frå området, og har i ei årrekke arbeidd med å halde den 
særeigne tradisjonen i hevd gjenom konsertar, utgjevingar og kursverk-
semd. Etterkvart som arbeidet med tekstene til denne utgjevinga gjekk 
framover baud sjansen seg til å skrive litt meir enn berre songtekstene. 
Slik har «Or Setesdal» blitt til ei lita bok der du både kan lytte til, og bli 
kjend med vokaltradisjonane frå denne løyndomsfulle dalen.
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Nordisk profil

Best. nr.: 1-1611

JOTUNHEIMEN
Sivert Holmen
Gjennom generasjonar 
har spelemenn lært 
låttane av einannan,
forma dei til sine  levert 
dei vidare. Nokre låttar 
lever som danselåttar,
mange går i  løymeboka 
og nokon blir ståande 
att som dei mest  
spesielle låttane. Målet 
med plata Jotunheimen 
har vore å samle mange 
av dei

Heilt sidan gruppa vart 
starta i 2016 har kvartetten 
satt søkelyset på gamle og 
ukjente viser og melodi-
ar frå Gudbrandsdalen. 
I 2017 kom dei ut med 
debutalbumet «Arv og 
slarv», som seinare vart 
nominert til den prestis-
jefulle Folkelarmprisen 
i kategorien tradisjonelt 
samspel. No, to år seinare, 
kjem dei med oppfylgjaren 
«Det var en lørdagsaften».

Takk til alle som har støttet 
opp! Takk til Etnisk mu-
sikklubb og til produsent/
musiker Leiv Solberg! Takk 
til Lucy Moffatt for engelsk 
språkvask! Akvarellene er 
malt av faren min, Frode 
Nyvold, til forskjellige 
tider. Pappa var ivrig maler 
på fritida. Motivene var 
alltid fra fødebyen Farsund 
og omegn.

Best. nr.: 1-1530

Det var en 
lørdagsaften FIRO

Best. nr.: 1-1520

Soldater og redelig 
sjømenn
Frode Nyvold

"8. oktober slippes plata 
«Bak vesterfjeldet» 
med Ingrid Storlimo. 
Gjennom 20 år som 
folkemusiker har hun 
gravd i en tradisjon 
som er lite brukt og 
ukjent for de f leste 
i dag. Denne glemte 
sangskatten gis 
nå ut på ei allsidig 
folkemusikkplate spilt 
inn av et stjernelag 
med musikere.

Best. nr.: 1-1613

Snirkelsangar  - 
Sondre Ferstad 

Best. nr.: 1-1614

Kim Andre Rysstad
Her kjem fyrste soloplata 
med den unge kveda-
ren Kim Andrè Rysstad 
(f. 1981) frå Rysstad i 
Setesdal. I den veksande 
skogen av yngre dyktige 
utøvarar av vokal folke-
musikk i Norge, er han 
ein av dei som på kort tid 
har etablert seg som ein 
mykje respektert utøvar 
med solid musikalsk in-
tegritet. Kim Andrè har 
hatt songen i seg sidan 
han var liten gut, med 
folkemusikken

"Sondre Ferstad gir ut si 
andre plate i eige namn. 
Sunnmøringen trakterar 
kromatisk  munnspel på 
ein særeigne og lyriske 
måte, og har skrive låg-
mælte og snirklande son-
gar for trøorgel, kontra-
bass, vokal og munnspel.

«Songane på plata er bygd 
opp rundt trøorgelet. Eg 
elskar den mjuke, ikk-
je-insisterande lyden

Moen og Løkketangen 
presenterer tradisjon og 
nyskaping, og har i sitt ny-
aste prosjekt dukka djupt i 
folkesongane frå kom-
munane aller lengst aust i 
Agder; Gjerstad, Vegårshei, 
Tvedestrand og Risør. Dis-
triktet er hav og hei, åker 
og skog, noko som speglar 
den rike folkemusikktradi-
sjonen her.

Sanger og tradisjonsbærer, 
Eli Storbekken kommer 
nå med den fortryllende 
platen «Tidløse toner». På 
denne utgivelsen blir Elis 
velkjente vokal akkom-
pagnert av noen av landets 
fremste jazzmusikere deri-
blant Andreas Ulvo, Har-
preet Bansal og Mathias 
Eick, som resulterer i en 
magisk sammensmelting 
av norske folketoner.

Best. nr.: 1-1607

Tidløse toner
Eli Storbekken

Best. nr.: 1-1612

Bak vesterfjeldet - Ingrid 
Storlimo

Best. nr.: 1-1510

Om alt som henda 
har  Olaf Moen & 
Robert Løkketangen 
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1-1353 Lendmenn-
Den fyrste  

1-1321 Djervt  
LEIF AASANE    

1-1356  SPELEMANNSMØTE

  1-1355 Munnharpe II-
        SIGURD BROKKE

1-13OO Kammersmusikk - 
Stein Villa, Marit Steinsrud

2-2200 - SEVJE -- Gabriel 
Fliflet

2-2170 LAMENT FOR SYRIA - 
SUFI - JAN IBRO KHELIL 

1-1388 Brurehesten-
Sigrid Kjetilsdotter Jore      

 2-2177  Offroad-  BECAYE

1-1138 Ein etter far-
Raabygg

1-1397 Skattlandet -
Fjøllmannsjentun

 2-2187  Thalassa  Strings 
And Winds/ Oluf Dimitri Røe 
And Family

 1-1415  Den Store stuten

Mari Ormberg, Kari Røynlid 

           TILBUD PÅ EMCDS EGNE PPRODUKSJONER

     
                                                           VELG FRITT  PÅ DISSE GULE SIDENE                                                                                                                                    
         5                              5 CDER FOR  500 KR

1-1422 Arv og Slarv -

Firo
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1-960 Dalstrøka innafor 
 Flottorp, Nergaard, 
Hoslemo 

1-850 Slåtter fra Hessdalen, 
Haltdalen og Ålen 
 JOHN OLE MORKEN 

2-1725 Tigris Nights 
 HASSAN ALBADRI & 
AMIR SAION 

1-930 Fele/hardingfele, 
Røros/Hallingdal 
 Olav Luksengård Mjelva 

1-950 Tjednbalen - 
Danselåttar frå Ål i Hallingdal 
 HILDE KIRKEBØEN 

1-1125 Spursmann - 
KENNETH DE GALA

2-1655 Folk Songs and 
Contemporary Songs from 
Balochistan 
 ABDULRAHMAN SURIZEHI 

1-870 Stille før stormen 
 FLUKT 

1-980 Meråkerklarinetten 
i solo og samspel -Geir Egil 
Larsen, Bjørn Aksdal 

1-1430 Leiker 
SANDUM TRIO 

1-1465

Breksja Øyvind 
Brabant

1-940 Rammeslag II - 
DANIEL SANDEN-WARG, 
SIGURD BROKKE

3-660 Curved Grooves 
 BALKANSEMBLET 

 1-1080 Veiskille - Slåtter 
fra Oppdal 
 ANDREAS BJØRKÅS 

1-910 Meeting in the 
Mountain - Svein Westad - 
Durga Khatiwada, Jiwan Rai, 
Shyam Nepali

1-1466  GARMOSPEL
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1-1311 Einpikkar`n-
ULF ARNE JOHANNESEN

1-1320 Paa jorden fred og 
glæde-
 ØYONN GROVEN MYHREN
 LARS HENRIK JOHANSEN

1-1310 Evig Runddans-
               SANDUM TRIO

  1-1370 Dovre sange- 
   Bjørn Sigurd Glorvigen      

 5-310 Foy - Bengalo 2-1940 alulandela - 
Buci Ncube

2-2110 Ali Baba og Lille
 Lam - Igor Dunderovic

 2-2000 Ndzuti - 
Ivan Mazuze

1-1155 Munnharpe - 
Sigurd Brokke 
(1CD + 1Bonus-CD)

1-1190 Tussegarden - 
Ragnar Haugstøl

 1-1170 Veluringen - 
Øystein Veløre

 1-1160 Tritulen

1-1112 The Nordic 
Fiddlers Bloc

 2-1935 Shama Shama -
 Kouame Sereba

3-825  Roots Almir 
Meshovic, Daniel Lazar

 2-2120 Smile of sun -
NEZAM RAJABZADEH

Besøk vår  hjemmeside: www.etniskmusikklubb.no
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  L a t a -
tin-Ameri-

VI FORTSETTER  DET SVÆRT 
POPULÆRE TILBUDET PÅ 
10-PAKKENE TIL KR 399,-

Du bestemmer hvilke pakker du ønsker og vi plukker ut CD’er. 
Det er ingen bytte- eller returrett på disse CD’ene. 
Det er likevel mulig å påvirke innholdet ved å tilføye ønsker 
ved bestilling: 

Så prøver vi å etterkomme dette så langt vi klarer !

4-210 Keltisk stuing- 10CD`er fra Irland, England, Bretange 
og Wales
            
2-2126 EMCDs jubiliums miks, Arne velger 10 fra EMCDs 
over 100 egne  utgivelser

 3-374 Transylvania 10 CD’er med folkemusikk fra Ungarn 
og  Romania

5-064 Sigøynerflammen - 10 sigøyner og romanialbum

 2-943 Asias tiger - 10 CD’er fra asiatiske land

3-193 Balkanexpressen - 10 CD’er med folkemusikk fra 
Balkanlandene.

 3-356 Gresk salat - 10 CD’er med gresk musikk.

 2-929 Afrikansk safari - 10 CD’er fra det afrikanske 
kontinent.

2-512  Latin -Amerika - 10 CD,er fra 
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Åpen profil

Seckou Keita has 
arguably become 
the most influen-
tial and inspiring 
Kora player of 
his generation, 
an exceptional 
and charismatic 
musician, and 
returns with his 
new album 22 
Strings, Seckou 
explores what 
it means to be a 
modern global 

citizen, and yet 
to live with se-
ven centuries of 
tradition and he-
ritage expressed 
through music. 
He gives us the 
kora in its purest 
guise, a wondro-
us instrument 
that can soothe 
the bloodlust of 
warriors and take 
the human spirit 
to a place of deep 

meditation, still-
ness and beauty. 
The title of the 
album says it all. 
Centuries ago, 
when the djinns, 
the spirits of the 
African bush, 
gave the first ever 
kora to the griot 
Jali Mady 'Wu-
leng' (Jali Mady 
'The Red') it had 
22 strings.

MÅNEDENS  
ALBUM

-

Best. nr.: 2-3003

Seckou Keita: 
22 Strings
(kora)
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Åpen profil

Best. nr.: 2-2280

Paralleller og  
kontraster Muzsikas 
Amadinda
These two great, world 
famous ensembles 
both have cult-like sta-
tus. Over the decades 
a fraternal relations-
hip has developed 
between them, just 
like the numerous 
pulsating qualities, 
cultural similarities 
and identities behind 
the kinds of music.

Best. nr.: 2-1780

BECAYE AW (acoustic 
guitars and vocals) is 
a guitarist, singer and 
songwriter of the Afri-
can Fulani (Haal Pulaar) 
People. Becaye spent 
his childhood in Dakar, 
Senegal, and it was here 
he first laid his hands 
on a guitar. Becaye is 
largely self-taught. After 
learning elementary 
guitar-technique from a 
Serere musician, he went 
on to develop his own 
style.

Best. nr.: 2--2297

Hoven  Droven - 
trad  
Det legendariske folkrock-
bandet Hoven Droven slip-
per 17. september albumet 
«Trad» - som oppsum-
merer håndverket bandet 
har finslipt i over 30 år. 
Medlemmene er hver for 
seg godt plantet både i den 
svenske tradisjonsmusik-
ken så vel som i rock og 
jazz, en kombinasjon som 
har overbevist et bredt 
publikum over hele verden 
med smittende grooves.

Best. nr.: 2--3001

Inga Juuso Tributt
"Fløytisten Patrick Shaw 
Iversen samarbeidet og 
turnerte med Inga Juu-
so fra 2002 frem til hun 
gikk bort i 2014. I løpet 
av disse årene ble det gjort 
en rekke vokalopptak med 
Inga Juuso som frem til nå 
har ligget urørt. Opptak-
ene viser hennes utrolige 
evne til å omfavne forsk-
jellige musikkuttrykk uten 
å gi slipp på joiken som 
den bærende kraften og 
naturlige midtpunkt 

"Festivalen Márkome-
annu har sammen med 
Jakop Janssønn samlet 
noen ferske samiske 
musikalske stjerner for å 
lage dette albumet med 
låter på både nordsamisk, 
lulesamisk og sørsamisk.

Artistene er Saara Her-
mansson, Ole-Henrik 
Bjørkmo Lifjell (ÅVLA), 
Emma Elliane Oskal 
Valkeapää, Ronja Larsen 
ja Mihkku Laiti (Yung-
miqu).

Best. nr.: 2-2177

Becaye AW 

Best. nr.: 2-3002

Manaidmeannu 
Best. nr.:2-3000
Gåte
 

Best. nr.: 2--2298

SAGENE RING - 
FLUKT
Sagene Ring har alltid 
skrevet musikk som tar ut-
gangspunkt i den virkelige 
verden. Bak hver låt ligger 
det en sann historie, og 
på dette albumet fortelles 
det om flyktningene som 
reiser over Middelhavet 
og prøver å bygge et nytt 
liv i Europa og i Norge. 
For Sagene Ring er det 
viktig at musikken kan 
brukes til å formidle dag-
saktuelle temaer, som på 
denne platen omhandler 
flyktningsproblematik-

Offroad tar utgangspunkt 
i bestillingsverket med 
samme navn, til konser-
tarrangør og artistutvikler 
Global Oslo Music (GOM) 
i anledning sitt femårsju-
bileum i oktober 2013. I 
denne sammenheng velger 
komponisten Becaye en 
utradisjonell sammen-
setning av stemmer og 
instrumenter der kvart-
toneskalaer og rytmer vil 
ha en sentral plass.

Gåte står klare for å 
avslutte en akustisk æra 
med sitt nye full-lengde 
album Nord. Gåte har 
alltid handlet om å gjøre 
alt stort, i alt fra produk-
sjonen, til de sprudlende 
liveopptredenene. Slik 
sett kan man si at Nord er 
et Gåte invertert. På det 
nye albumet har bandet 
valgt å gå for en mye mer 
akustisk tilnærming til 
musikken, der fokuset 
har vært å få frem de små 
og intrikate detaljene 
i lydbildet - akustiske 
forestillinger. 15 // Toner på Tvers // Nr.134  www.emcd.no



Best. nr.: 6-960

ROOTS -
Bendik Hofseth 

Jazz profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Bendik Hofseth har i flere tiår vært blant landets ledende jazzsaksofonis-
ter. Han startet i Mike Mainieris Steps Ahead og fikk straks innpass i 

verdens jazzelite. Etter noen kritikerroste soloalbum (annenhver pop og 
jazz, sånn cirka) slapp han episke "Atonement" i 2018, som fikk panegyr-
iske anmeldelser. Jazzalbumet "Trunks" kom i 2020 og ble omtalt som noe 
av det beste av norsk jazz. Nå er det klart for del 2 og 3 av hans kvadrologi 
"Forest", med natur og bærekraft som hovedtema. Roots er et samarbeid-
sprosjekt med Eivind Aarset (ECM, Jazzland) og Engegård Quartet, med 
litt hjelp fra Per Oddvar Johansen (trommer). My Body Is A Cage (Arcade 
Fire) - Album: Artificial Sheep - Jelena Kuljić, Vocals / Kalle Kalima, Gui-
tar & Bass / Frank Möbus, Guitar / Christian Lillinger, Drums Pandemic 
Of Ignorance (David Helbock) - Album: The New Cool - David Helbock, 
Piano / Sebastian Studnitzky, Trumpet / Arne Jansen, Guitar Anyway You 
Want It (Nils Landgren) - Album: Funk Is My Religion - Nils Landgren, 
Trombone & Vocals / Magnum Coltrane Price, Bass & Vocals / Jonas Wall, 
Saxophone / Andy Pfeiler, Guitar / Petter Bergander, Keys / Robert Ikiz, 
Drums
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Jazz profil

Bestillingsverk av Eirik 
Hegdal for marke-
ring av hand 20-årlige 
samarbeid med Alpaca 
Ensemble. Musikk, 
backingtracks og sak-
sofon av Eirik Hegdal, 
tekster og vokal av Thea 
Ellingsen Grant. Sigrid 
Elisabeth Stang på fiolin, 
Else Bø på piano og 
Marianne Baudouin Lie 
på cello. 

"Organist Thomas 
Torstrup og gitarist 
Martin Högberg slipper 
sin oppfølger til deres 
vellomtalte debut, Selbu 
sessions, og med seg 
på laget har de stjer-
nesaksofonist John Pål 
Inderberg. Det oser et 
musikalsk overskudd og 
improvisatorisk nysgjer-
righet i deres samspill, 
og de former musikk 
som går rett til sjelen 
med melodier inspirert 
av salmer, folkemelodier 

Trio Jazz i blues/folketo-
ne med eget materialet 
skrevet av Christian 
Reim. Opptakene er 
gjort på 2000-tallet med 
Christian Reim (Piano) 
Harald Johnsen (Bass) 
Jarle Vespestad (Trom-
mer) samt Ingebrigt 
Håker Flaten (Bass) og 
Håkon Mjåset Johan-
sen (Trommer) Martin 
Abrahamsen er lydtek-
niker.

"Trondheim Voices og 
Eirik Hegdal har tidli-
gere blant annet sam-
arbeidet med musikk 
til teateroppsetningen 
""Hundre Hemmelighe-
ter"" med Cirka teater/
Trøndelag teater hvor 
de fikk Heddapris for 
beste musikk. Nå har 
Hegdal laget ny musikk 
til Trondheim Voices, 
med tematikk rundt små 
og store kontemporære 
hendelser.

Pianist og komponist 
Christian Wallum-
rød kommer med en 
oppfølger til albumet 
Pianokammer fra 2015. 
Albumet er et dypdykk 
i Wallumrøds fortolk-
ning av solo piano, av 
og til med et sofistikert 
og distinkt elektronisk 
omland.

Best. nr.: 6-965
The sky open 
Twice

Best. nr.: 6-967
Tronheim Voices

Best. nr.: 6-965
Christiam Reim 
Trio

Best. nr.: 6-966
Speaksome

Best. nr.: 6-961
Poetry -  
Adam Baldych Qu-
intet

Best. nr.: 6-962
Johan Lindvoll Trio

Best. nr.: 6-964
PATOS

Den polske fiolinisten 
Adam Baldych har fått 
med seg Paulo Fresu på 
trompet som partner på 
dette nye albumet. Bal-
dych beskrives som en 
poet med filoinen og på 
dette albumet har han 
skrevet alle låter bortsett 
fra Hyperballad (Bjork). 

THIS IS NOT ABOUT 
YOU skulle kunna 
handla om en kärleks-
relation som tagit slut.
Titlarna refererar litet 
till det, till en önskan 
om att gå vidare eller 
till en pågående längtan 
som inte nödvändigtvis 
behöver vara förankrad 
i verkligheten. Fantasier 
om att fly och göra allt 
på nytt. Göra allt rätt. 
Få en andra chans. Om 
debuten NO CITY, NO 

Melanie Scholtz, pris-
belønt jazzsanger fra 
Cape Town, og den 
norske superbassisten Jo 
Skaansar dyrker det det 
transparente på sitt nye 
album. På duoutgivelsen 
«Kindred» tolkes ame-
rikanske jazzstandarder 
i tillegg til repertoar fra 
Sør-Afrika, Europa og 
Argentina. Tittelen Kin-
dred spiller på den sterke 
musikalske bindingen 

Best. nr.: 6-963
KINDRED
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Romani profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Best. nr.: 5-402

Cirkari: Gypsy 
Music From 
Eastern Europe

Passionate violins, fiery guitars, balalaikas and spirited ac-
cordions playing gypsy music and songs from the Balkans, 
Hungary, Romania & Russia.
1. Sin Regreso
2. Lautary
3. Tsigani Liubiat
4. Preludio
5. Transiberiano
6. Munflis
7. Na Mi Naz Ouni
8. Opa Tsupa
9. Sher
10. Smelka
11. Czarde de Amor
12. Maurice
13. Mariana18 // Toner på Tvers // Nr.134  www.emcd.no



Romani profil

Romany Music Queen 
Esma Redzepova & 
Ansamble Thodosievs-
ki: Accordeon Simeon 
Atanasov, Clarinette 
Zahir Ramadanov, 
Trompette Macev Bilhan, 
Percussions Antonijo 
Zekirovski, Contrabasse 
Gildas Bocle. Special 
guest Titi Robin, guitar 
and bouzouki.

Another Fonó relea-
se, Cserepes Károly’s 
album “Blacklake” 
made the World Music 
Charts Europe toplist! 
The prestigious list is 
generated from votes of 
50 world music radio 
experts from 24 co-
untries. This is the only 
Hungarian album on 
the list for July - and the 
first Hungarian release 
to make the list over the 
last few months.

We have formed our re-
pertoire from Gipsy Folk 
music arrangements. We 
play Gipsy folk songs 
and tunes with own 
lyrics from Hungary to 
Balkans and from Rus-
sia to Spain. The most 
important thing for us 
during the arranging is 
that every song and tune 
let become to our own 
part with their content, 
manner and mood.

Fanfare Ciocarlia, the 
world's foremost brass 
band, celebrate their 
20th anniversary in 
2016. Hailing from a 
tiny village in north east 
Romania, Fanfare have 
gone on to conquer the 
world's stages with their 
hugely exciting perfor-
mances while each has 
topped the European 
World Music charts! 

It takes two to bring out 
the wonderful subtlety 
and expressive power 
of the cimbalom. Thus 
Kálmán Balogh and 
Miklós Lukács joined 
forces in 2009, to acqu-
aint audiences with their 
art and the potential in 
this emblematic instru-
ment. The result is novel 
and poignant; jazz meets 
proficiency. 

Stand Up, People pre-
sents the diverse and 
almost forgotten sounds 
of 60s and 70s Serbia, 
Macedonia and Kosovo, 
with nineteen tracks 
that highlight the flo-
wering of Roma Gypsy 
culture in that period. 

Instead of following 
trends the present album, 
entitled „Délibáb”, is 
the next station in the 
band’s journey. It’s more 
personal, more intense, 
more lyrical – would this 
be the point missing from 
today’s world music that 
interprets gypsy music as 
an everlasting wedding?

The is full of Cimbali-
band’s positive energy 
and joyful style. Their 
basis in folk music can 
be strongly felt at times, 
though other times not 
as much. The composi-
tions are about everyday 
heroes, life situations, 
Budapest’s bicyclists, 
outlaws, and the main 
theme of folk songs: love 
– both happy an.

Best. nr.: 5-228

Mon Histoire   
Esma

Best. nr.: 5-347

Delibab mirage
Bologh Kalman & 
Cipsy Cimbalom 

Best. nr.: 5-354

Gypsy pop songs 
from Tito’s Yugo-
slavia 1964-1980
Stand Up. People!

Best. nr.: 5-393

Recycle 
Cimbaliband  

Best. nr.: 5-390

Cserepes  
Blacklake

Best. nr.: 5-372

Gipsy Crossroads
Karavan familia

Best. nr.: 5-373

Cimbalomduo
Balogh kalman &  
Lukacs Miklos

Best. nr.: 2-2230

Fanfare Ciocarlia
Onwards to mars! 
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Michalis Terzis, 
one of Greece's 
most prolific 
composers 
presents music 
from the Aege-
an Islands "...
like the fresh 
wind created 
by the light 
breath of the 

Balkan profil

waves of the 
Aegean Ar-
chipelagos". 
With modern 
and traditi-
onal instru-
ments, such 
as chembalon 
(dulcimer), 
lyra (bowed 
lute), bouzou-
ki, baglama, 

laouto (lutes) 
and tsabouna 
(Greek bag-
pipe). Artist 
biography plus 
descriptions 
of the instru-
ments included

MÅNEDENS 

Best.nr. 3-842

Music  of  the 
Greek Islands

MÅNEDENS  
ALBUM
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Balkan profil

Virtuoso variations 
of Félix Lajkó on folk 
themes for violin and 
zither with extraor-
dinary singers. Félix 
Lajkó’s music draws 
richly from the music 
traditions that influ-
enced his everyday life 
from childhood. This 
means the folk music 
of his native Voivodina 
region 

Recorded at the Brun-
swick Music Festival & 
The Thornbury Theatre 
in 2010 Giorgos Xylouris 
is a leading performer of 
Crete’s traditional mu-
sic. He plays its favoured 
instruments, the lute 
and lyra, and sings its 
distinctive and ancient 
forms of lyric.

Romanian songs from 
the repertoire of Maria 
Tnase (1913-1963) Maria 
Tnase is loved in Roma-
nia like no singer that 
has followed her. Even 
before the Second World 
War she performed folk 
songs, tangos, romances, 
couplets and cntece de 
mahala, music from the 
suburbs, in restaurants, 
in revue theatres and on 
the radio. 

Balkan Projekt is the 
latest full night con-
cert – and album - from 
Cimbaliband carrying 
the typical habits and the 
mentality from the Bal-
kans. It is the everlasting 
positive approach that 
fuels the motor of the 
band during this excepti-
onal performance.

Best. nr.: 3-823

I just arrived 
Félix Lajkó
 

Best. nr.: 3-777

Divine Romanian 
Songs

Best. nr.: 3-813

Live in Melbourne
Xylouris  Ensemble

Best. nr.: 3-828

Cimbaliband 
Balkán Projekt

Best. nr.: 3-825

Roots
Almir Mekovic, Daniel 
Lazar  
Med sine røtter fra 
Balkan, iblandet skan-
dinaviske elementer, 
har denne duoen et helt 
spesielt særpreg uten 
sidestykke. De blan-
der et stort spekter av 
stilarter og sjangre, alt 
fra balkanske rytmer og 
russiske folketoner, til 
Mozart og sigøynermu-
sikk. De begynte begge 
sine musikalske reiser 
midt under de vanskeli-
ge årene på Balkan. 

Best. nr.: 2-1955

MeltemI - Wind of 
Mykonos

Best. nr.: 2-2157

In the name of our 
ancestors
PoemusOluf Dimitri Røe er født 

i Namsos 1962, vokste 
opp i Hellas og Norge. 
Han har gresk mor og 
norsk far og bor nå i 
Trondheim. Han har nå 
laget en CD – sitt debut 
album - med gresk fol-
kemusikk med vekt på 
folkemusikk fra øya der 
hans røtter er – Myko-
nos. Gresk tradisjons-
musikk er Oluf Dimitri 
sitt hjertebarn. 

Poemus is an orchestra 
with 5-6 musicians, 
from different areas 
in Ex-Yugoslavia, have 
different backgrounds 
and cultural roots. With 
roots in thousand year 
long traditions, mixed 
with contemporary 
expressions, the orche-
stra allows the audience 
to take part in intense 
moments of joy and 
sorrow.

Best. nr.: 2-2187

Thalassa / Strings 
And Winds 
Oluf Dimitri Røe And 
Family
Gjennom 40 år har 
Oluf Dimitri Røe som 
felespiller og multiinstru-
mentalist spilt musikk 
innenfor mange sjangre, 
men folkemusikken er 
hans hjertebarn. Denne 
utgivelsen er ei reise i 
hans eget musikkunivers, 
med noen tradisjonelle 
og noen komposisjo-
ner inspirert av norsk, 
samisk, gresk og romani-
tradisjon.
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Best. nr.: 4-925

Traditional Irish Mu-
sic - Sean Talamh

Artist:  Sean Talamh 
Celtic Ensemble

1. Scholar/Baldy 
Man
2. Humours Of 
Flinn
3. Belfast Mill
4. Inisheer-Inis 
Oirthir

5. Le Loup Des Car-
pathes
6. Road To Glencar
7. Valse Ronde
8. Rambler From 
Clare
9. Lament For Eoin 
Rua
10. Galway Bay/Bel-
grave Square

11. Three Rascals
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Hailing from Coun-
ty Waterford, Kerry, 
Dublin and Donegal 
in Ireland, Danú is one 
of the leading traditio-
nal Irish ensembles of 
today. Their standing 
room only concerts 
throughout Ireland are 
true events featuring 
high-energy performan-
ces and a glorious mix of 
ancient Irish music and 
new repertoire.

A brand new album for a 
35th anniversary ! With 
Appellation d’origine 
contrôlée, LA BOTTINE 
SOURIANTE continu-
es to amaze with their 
energy, joie de vivre and 
superb musicianship. 
The band first appeared 
on the Quebec music 
scene in 1976 and is a 
living legend of French 
North American roots 
music.

The solo project of Italian 
flute and whistle player 
Michel Balatti.
Michel is a well known 
artist in the Italian and 
European folk scene, due 
to his career with the 
Birkin Tree (the foremost 
Irish music band in Italy) 
and with the Italian 
traditional music band I 
Liguriani, with whom he 
has toured Europe exten-
sively over the course of 
the last five years.

A musical interpretation 
of The Battle of Ventry.  
Cath Finntrágha, known 
in English as The Battle 
of Ventry Strand, is a 
major tale forming part 
of An Fhiannaíocht 
(a cycle of heroic saga 
originating in Early 
Medieval Ireland).The 
legends follow that the 
battle lasted a year and 
a day.

Début solo album by 
Louise Mulcahy. Each of 
the fourteen fascinating 
selections here is the tip 
of a pyramid of conisde-
red choice. And indeed 
of a power of musical 
exploration, for Louise 
plays iwth equal finesse 
on C, D and E flat flutes, 
whistle and C uilleann 
pipes.

Very much the mixture 
as before. Excellent ar-
rangements of traditi-
onal tunes, with some 
new ones, and songs 
old and new. It’s nice to 
see that after more than 
a decade, the band are 
still together and, appa-
rently, getting on excel-
lently, and still capable 
of making albums that 
are interesting and value 
for money..

Cathal Hayden, Dezi 
Donnelly, Tola Custy, Ed 
Boyd and John Joe Kelly. 
Cathal Hayden, leads a 
steller cast of traditio-
nal musicians. The five 
members of the band 
came together for their 
first gig in Ennis, Co 
Clare in 2010. The band 
was the brainchild of 
producer Marie O’Byrne 
who put that initial gig 
together. 

Best. nr.: 4-910

The Spinning 
Wheel 
Darren Lynch

Best. nr.: 4-919
SPIRIT   
Dervish

Best. nr.: 4-784

Tradivarious
Tradivarious

Best. nr.: 2-2172

Appelation D’Origi-
ne Controlée
La Bottine Souriante

Best. nr.: 4-802

The Nortern Breeze 
Michael Balatti

Best. nr.: 4-793

Tuning the road
Louise Mulcahy

Best. nr.: 4-794

Pagan Irish,  
Cath Finntragha 
Eoinduignan

Best. nr.: 4-803 

The High Stool- 
Calm Keane & Martin 
Dermody
Traditional Irish Music 
from North Dublin, 
a lively collection of 
Traditional Irish Fiddle 
Music, mixing tradi-
tional values with a 
modern day drive. A 
mix of Jigs, Reels, Horn-
pipes, Polkas & Slides. 
This is Colm Keane & 
Martin Dermodys first 
CD together, although 
they have been playing 
together for many years.  
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fordefestival.no@fordefestival

ARTISTAR Áššu – Finland/Norge, Atine – Iran/Palestina /Frakrike,  
Damir Imamovic (foto) – Bosnia-Hercegovina,  
Dizzy Mandjeku & Odemba Ok All Stars – Kongo,  
Ebo Krdum – Sudan…. og mange fleire!

ÅRETS FESTIVALTEMA: 
MUSIKKK I KRISER

FØLG MED!  
Vi lanserer  

fullt program  
31.mars

6.–10. juli 2022

Returadresse: 
   Etnisk Musikklubb

Masovngata 18
3616 Kongsberg

 PRIORITAIRE
PAR AVION


