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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

AVBESTILLINGSFRIST
MÅNEDENS ALBUM

MARS
8

Prisliste CD
• Enkelt cd kr 180,-

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

• 10-pakk kr 399,-

Prisene varierer etter leverandør 
10% fast medlemsrabatt

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 
Silje S.Fredriksen

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

Stiftere

• 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

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Etnisk-Musik                     
klubb-168358059875968/

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

1-1471

Spelemannsmøte II 

Tron Steffen Westber-
g(Landskappleik vinner 3 
ganger og Kongepokalvin-
ner),Leif Inge Schjølberg 
vinner av Landskappleiken 
mange ganger på 1990-tal-
let) Andreas Bjørkås (vinner 
av Landskappleiken flere 
ganger og Landsfestivalen 
i gammaldansmusikk), 
Astrid Sulheim (vinner av 
Landskappleiken 3 ganger), 
Olav Luksengard  Mjelva

Salg
kr 100,-
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Nordisk profil Nordisk profil

Best. nr.: 1-1483

BERGTATT
Aslak  Brimi, Mari 
Midtli

MÅNEDENS  
ALBUM

Snowflake Trio begynte 
å spille sammen i Dun-
dalk, Irland i 2009, hvor 
vi var en del av et større 
prosjekt organisert av 
Louth Contemporary 
Music Society. Vi tre fant 
tonen umiddelbart, og 
har fortsatt samarbeidet 
og utviklet repertoaret 
på turnéer i Norge og 
Irland, og på festivaler

Bestastovo er et al-
bum med slåtter etter 
Tovdalsspellemannen 
Salve Austenå slik Guros 
band GKN5 spiller de. 
Bandet består av Guro 
som solist på hardingfe-
le og hardanger d’amore; 
Anna Gustavsson, nyc-
kelharpe; Anna Malm-
ström, klarinett; Thomas 
Eriksson, cittern/gitar, 
og Jens Linell, perc.

Best. nr.: 1-1488

Snowflake Trio
Sun Dogs

Best. nr.: 1-1489

GKN5 Bestastovo

Best. nr.: 1-1484

Ljø Mats Kuraas

Best. nr.: 1-1485

Dreng Ose 
-HALVARD T. 
BJØRGUM, 
GUNNAR 
STUBSEID  - 4 CD,er 
og 2 DVD. PRIS 990,-

Best. nr.: 1-1486

TRYGVE K. VÅGEN
PÅ MØSSTRUND

Mads Kuraas er ein av 
dei unge, nye spelemen-
nenen frå Røros. De-
butplata si har han kalla 
Ljø. Det er eit ord som 
fortel om lyden i fela, 
men også om klangen. 
Ljø kan oversettast med 
ljom.  Plata er slik også 
eit minne om ljomen frå 
eldre spelemenn på Rø-
ros.og hardingfeleutøvar 

Nordjordet inneholder syv 
stemningsbilder med vid-
underlig verdensmusikk fra 
eventyrlandet Norge. Midt 
i lydbildet finner vi Øyonn 
Groven Myhrens nydelige 
stemme. Rundt omkring 
eiendommelige toner fra 
basslangeleik, munnharpe, 
hardingfele, fløyte, lange-
leik, lothar, lyre, trommer 
… og Bugge Wesseltofts 
sobre tangenter. 

Nordjordet er i hoved-
sak innspilt i løpet av tre 
improviserte dager i 2013, i 

Best. nr.: 1-1482

Nordjordet
Øyonn Groven Myhren, 
Bugge Wesseltoft, 
Anne Hytta

Eivind Grovens orgelhus på 
husmannsplassen Nordjor-
det i Oslo. Foruten Øyonn 
og Bugge, står Anne Hytta 
(hardingfele) og Anders 
Røine (munnharpe, lange-
leik, basslangeleik) sentralt. 
Her er også verdifulle 
musikalske bidrag fra Hans 
Fredrik Jacobsen (fløyte), 
Aissa Toby (lothar), Tomas 
Nilsson (perkusjon) og 
Sidiki Camera (perkusjon).

Øyonn og Bugges samar-
beid tok til for 20 år siden, 
og 20-årsjubileet feires altså 

med CD-utgivelse: Det 
dreier seg om et avsnitt fra 
det musikalske eventyret 
på Nordjordet sommeren 
2013, sammen med Anne 
Hytta og Anders Røine. 
CDen inneholder tre 
middelalderballader med 
tradisjonelle tekster,  to vi-
ser i balladeform med tekst 
av Aslaug Vaa, to slåtterim/
slåtter, og et bruddstykke 
av en skillingsvise. Melo-
diene er dels tradisjonelle, 
dels kombonert av Øyonn 
Groven Myhren.
.

Best. nr.: 1-1487

SNY
Fra de mollstemte 
skoger
Fra de mollstemte skoger 
møtast for tredje gong 
i studio med notatboka 
full av hedmarkspoesi. 
Denne gongen med eit 
knippe vinterdikt skrive 
av diktarar som sjølve 
høyrer heime i desse 
mollstemte skogane, i 
varme tømmerstover 
med frostroser på glasa 

Trygve Vågen frå Rau-
land i Telemark er spe-
lemann på hardingfele 
med familietradisjon 
300 år tilbake. Her kjem 
nokre av dei finaste 
låtane hans

Best. nr.: 1-1490

Norske mes-
terspillemenn 

I perioden 1966-1970 
gav plateselskapet Ak-
sent en plateserie med 
solospill på hardingfele 
under vignetten «Norske 
mesterspillemenn». Dis-
se platene har ikke vært 
tilgjengelige på over 35 
år, og det er første gang 
alle innspillingene i 
serien ”Norske mester-
spillemenn” 

Felespelar Aslak Brimi 
og kvedar Mari Midtli 
frå Nord-Gudbrands-
dalen har her fått med 
seg Innlandet Sinfo-
nietta
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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

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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1-1311 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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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 JazzTimes - 10 forkjellige jazzalbum.
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Åpen profil

After the release of his 
highly acclaimed debut 
album “Pa'ki Pa'ka”, the 
time has come for Fla-
menco guitarist Robert 
'Robi' Svärd to release 
an equal follow-up, 
“Alquimia”. The arrival 
of "Pa'ki Pa'ka" back in 
2016 caused quite a stir 
and Robi's music soon 
found its way into the 
hearts of many leading 
figures in Flamenco.

Many of these giants, 

Best. nr.: 2-2227

Alquimia
Robert Roti Svard

such as living legends El 
Potito, Niño Josele, Luis 
Moneo and Pepe Torres 
appear on "Alquimia". 
Award-winning singer 
Alfredo Tejada, whose 
rich and colourful voice 
we all got accustomed 
to on "Pa'ki Pa'ka", also 
makes a re-appearance 
on "Alquimia", along 
with some twenty dis-
tinguished guests. The 
results of this alchemi-
cal adventure is truly 
something very special 

and Robi and friends 
simply can not wait to 
unleash "Alquimia" on 
the world!.

Born in 1975 in Sweden, 
Robert 'Robi' Svärd ś 
interest in the guitar 
awakened at an early 
age. At the tender age 
of four he strummed 
his first chords on the 
instrument which was to 
captivate him until the 
present day. 

MÅNEDENS  
ALBUM

-

Åpen profil

Hvis noen skulle være i 
tvil; det er TANGOEN 
som ligger Per Arnes hjerte 
nærmest! I mer enn 25 år 
har Per Arne Glorvigen 
vært blant de mest sentrale 
bandoneonister i verden, 
bl.a. med flere utgivelser 
og nærmere 100 konserter 
med den legendariske
fiolinisten og Piazzolla-for-
tolkeren Gideon Kremer 
bak seg. Det er også tango-
en som er jordsmonnet r

Sett sammen Zanzibars 
aller fremste musiker, 
noen av jazz-Norges mest 
spennende utøvere, en stk. 
utenforboksen-klassisk 
fiolinist, og du får Matonas 
Afdhal Group. Gruppa tar 
for seg den zanzibarske tra-
disjonsmusikken Taarab, en 
unik tradisjon som blander 
sjangre fra flere kontinenter. 
MAG bruker denne musik-
ken som utgangspunkt i en 
ensemblesetting der impro-
visasjon står sentralt, 

Best. nr.: 2-2229

Per Arne 
Glorvigen

Best. nr.: 2-2234

Matonas Afdhal 
group

Best. nr.:2-2228  

Jaro Milko
Best. nr.: 2--2231

Daughters of 
Jerusalem 

Jaro Milko first put the 
Cubalkanics together four 
years ago, his own guitar 
along with organ, drums, 
percussion and trombone.
“I was thinking of the 
people more than the 
instruments when I set 
the lineup,” he explains. 
“I knew I wanted a band 
with a different sound, 

Best. nr.: 2--2232

Lemdii
Amada Barry

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 
performances while each 
has topped the European 
World Music charts!

Best. nr.: 2-2230

Fanfare Ciocarlia 
Onwards to mars! 

But the cranes will also 
stand as partners to those 
missing their homelands 
and loved ones in the sad-
ness of their exile. Some 
believe that cranes are car-
riers of the souls inhabiting 
our human bodies. Cranes 
are lovers of freedom, also 
representing prosperity 
and beauty. But above all, 
they stand as a symbol of 
peace

Best. nr.: 3-822

A thousand cranes
Çiğdem Aslan

Best. nr.: 2--2233

Waiting for the 
Dawn

På Daughters of Jerusa-
lem’s nye album er fler-
tallet av sangene direkte 
knyttet til byen deres. To 
av dem er skrevet av den 
kjente palestinske artis-
ten Rim Banna, andre 
er av eldre dato; blant 
annet ønskekonsertens 
hit «The Holy City» av 
Stephen Adams fra 1894

Ooldouz Pouri er et 
nytt talent fra en skjult 
verden av iranske kvin-
nelige sangere. Som elev 
av Mahsa Vahdat har 
hun gått en god skole i å 
lære persisk sangkunst. 
Samtidig som amerikan-
erne øker sanksjonene 
mot landet hennes, er 
hun ute med et album 
som har den talende 
tittelen «Waiting for the 
Dawn». Hun har fått 
med seg et godt lag av 
musikere: . 

Adama Barr y  (Burki-
na Faso/Norge)  f rem-
fører musikk på selvlagde 
strenge- og fløyteinstru-
menter. Han synger i den 
vestafrikanske fulanitradis-
jonen og når han gir ut 
musikk på OkWorld blir 
det en blanding av original-
spor og remakes av artister 
som Henrik Schwarz, Prins 
Thomas og Mental Over-
drive.
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Best. nr.: 6-826

EBERSON
Empathty

Jazz profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Jazz profil

Den skandinaviske su-
pergruppen Atomic be-
gynte sin karriere med å 
leke med konvensjoner, 
og atten ekstraordinære 
år senere er de fortsatt i 
høyeste grad på saken. 
Bandets nye album «Pet 
Variations» byr på en 
blanding av energifylt 
jazz og elementer fra 
forrige århundres kunst-
musikk

Musikken  er hele tida 
usedvanlig melodisk og 
vakker og har både mye 
straight jazz og soul i 
seg. De originalskrevne 
komposisjonene bandet 
serverer er melodiske,
hardt svingende og fulle 
av soul. Nypan Trio ble 
dannet i Trondheim 

Etter nesten 30 år som 
utøvende kunstner, har 
jeg endelig fått anled-
ning til å fordype meg i 
solopianoet.
Ønsket har nok vært der 
i mange år, men uten at 
tiden har vært moden 
for det eller at jeg har 
fått igangsatt en nødven-
dig prosess. 

Moskus er en pianotrio 
som fungerer like godt 
uten piano. Anja Lauvdals 
hyppige bruk av Yamaha- 
eller Korgsynther trekker 
veksler på en elektronisk 
fortid, med et ekko fra Sun 
Ra's Solavox til Vangelis' 
tidlig-digitale Fairlight, og 
Kraftwerk's analoge synth-
er – som om de er kuratorer 
for et museum for svunne 
lyder. «Mirakler» er bandet 
aller mest originale

Kvintetten ‘Multiverse, 
bestående av velren-
nomerte musikere fra 
Norge og Island, utgir sitt 
selvtitulerte debutalbum. 
Musikken spinner videre 
på idéer som ble utforsket 
på bandleder Grønseths to 
kritikerroste album med 
kammerensemblet Mini 
Macro Ensemble, men i et 
format som har bunnsolide 
røtter i jazzhistorien.

Best. nr.: 6-827
Atomic
Pet Variations

Best. nr.: 6-825

Mirakelt
Moskus 

Best. nr.: 6--823

Leken/Playful
Erlend Skomsvolli

Best. nr.: 6-824

Multiverse
Anders Lønne Grønseth

Best. nr.: 6-818

Little Balcony
Best. nr.: 6-819

Minimal
Sondre Ferstad Ensem-
ble

Best. nr.: 6-820

The hight of the 
reeds
Arve Hendriksen

Best. nr.: 6-821

Amor & Labor 
Formo tre & MetallLille Balkong er en 

norsk jazz-pop kvartett 
fra Oslo. Musikken 
deres er jordnær,
imøtekommende og 
prøver å fange essensen 
av variasjonen i hverda-
gen. Albumet «Little-
Balcony» prøver å fange 
denne essensen gjennom 
humor, alvor og åpen-
het. Med sterke
tekster og melodier

Musikken på ”Minimal” 
gjenspeiler Sondres påvirk-
ning fra kirkens koraltra-
disjon og moderne
norsk jazz Her vil Chris-
tensen stå på scenen
sammen med bandet, som 
lyriker, og han vil også bli 
med på bandets lanserings-
turné for albumet.
”Minimal” er et bunnsolid 
visittkort 

"The Height Of The Reeds" 
begynte som et bestillings-
verk fra byen Hull, Storbri-
tannias kultur-hovedstad 
2017. Verket er komponert 
og fremføres i all hoved-
sak av Arve Henriksen, 
Eivind Aarset og Jan Bang 
og ble opprinnelig avspilt 
i hode-telefoner delt ut til 
deltagerne som tok turen 
over broen i april 2017. 

kjenner klanger fra både 
popens og Jazzens verden. 
I dette felles-prosjektet 
kjenner klanger fra 
både popens og Jazzens 
verden. 

I dette felles-prosjektet 
er det Jon som i ves-
entlig grad har laget 
akkord-rekkene, mens 
Marte har laget melo-
dier og tekst

To generasjoner Eber-
son har slått seg sam-
men om et spennende 
musikalsk samarbeid. 
Far og datter – Jon og 
Marte – er nå klare med 
albumet "Empathy".

Gjennom ”Empathy”
 vil duoen uttrykke be-
tydningen av at man 
støtter hverandre i møte 
med motgang og van-
skelige tider. Gjennom 
ulike låter med melan-
kolsk klangbunn, ispedd 
aggressive rytme, holder 
duoen seg i et tekstlig og 
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“there are no sharp 
borders between the 
cultures, instead only 
continuous transitions” 

The album was selec-
ted by WMCE (World 
Music Charts Europe) 
2017, July.

 Negreni/Feketetó   
Blacklake is a small vil-
lage in Romania where a 
public market has been 
held every fall since the 
19th century. Natural-
ly in Romania, where 
Romanians, Hungarians, 

Romani profil

Gypsies, Jews and Saxons 
lived together, the mar-
ket was also a meeting of 
cultures. 

Until the end of the 20th 
century, when musicians 
went to market, they also 
brought their instru-
ments. Just walking 
through the market one 
could enjoy the music of 
one ethnic group after 
another: and the babel 
of sounds wasn’t virtual 
‘interference’- it was real. 
The differences, and the 

similarities, between 
the cultures that lived 
together could be heard. 
There is still a market, 
but today the musicians 
aren’t there. That’s why 
we’re inviting you, the 
listener, to take an ima-
ginary walk through the 
old Negreni/Feketetó 
market where, because 
technology makes it 
possible, the babel of 
sounds come together 
again in virtual reality.  

MÅNEDENS  
ALBUM

Romani profil

Britt-Synnøve Johansen og 
“multisjanger”-orkestret 
Gjertruds sigøynerorkester 
kommer nå med sitt første 
felles CD-album: “På reis, på 
reis”. Repertoaret består ho-
vedsaklig av sigøynersanger 
fra ulike europeiske land og 
musikktradisjoner - oversatt 
til norsk av Johansen selv. 

Den tidligere navngitte 
gruppen Touché oppgra-
derte i 2017 bandnavnet 
sitt til Touché Monet. 
Dette for å gjøre gruppen 
lettere tilgjengelig på 
elektroniske plattformer 
og for å markedføre den 
musikalske utviklingen 
som har foregått i kvartet-
ten den siste tiden. Touché 
Monet er en av de ledende 
gruppene for stringswing 
og sigøyner-jazz i landet.

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.

Mahala Rai Banda proved 
on their album "Ghetto 
Blasters" that they were not 
only masters of hyper-fast 
dance tunes but also capa-
ble of a warm Caribbean 
groove called "Balkan 
Reggae". "Balkan Reggae" 
found Mahala Rai Banda 
paying homage to their 
soul brothers in Jamaica. 
In the year that Jamaica 
celebrated 50 years of inde-
pendence 

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 inten-
se, more lyrical – would this 
be the point missing from 
today’s world music that 
interprets gypsy music as an 
everlasting wedding?

The Karavan familia is a 
Gipsy world-music group 
from Hungary – plays 
traditional gipsy music ar-
rangements with individu-
al effects and sounds from 
the Balkans to Andalusia. 
The music of Karavan 
familia: real Gipsy atmosp-
hera with a little mississipi 
blues.

Best. nr.: 5-383

På reis, på reis
Gjertrud Sigøyner 
Ensamble, Britt Synnøve 
Johansen

Best. nr.: 5-347

Delibab mirage
Bologh Kalman & Cipsy 
Cimbalom Band

Best. nr.: 5-354

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

Best. nr.: 5-370

Asvin
Karaván Familia

Best. nr.: 5-386

Mosaic
Fouche Monet

Best. nr.: 5-372

Gipsy Crossroads
Karavan familia

Best. nr.: 5-373

Cimbalomduo
Balogh kalman &  
Lukacs Miklos

Best. nr.: 3-781

Balkan Reggae!
Mahala Rai Banda 

Best. nr.: 5-390

Cserepes: 
Blacklake
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Balkan Projekt is the 
latest full night concert 
– and album - from Cim-
baliband carrying the 
typical habits and the 
mentality from the Bal-
kans. It is the everlasting 
positive approach that fu-
els the motor of the band 
during this exceptional 
performance
.
Balazs Unger, bandlead-
er has been touring the 
Balkans for years to col-
lect music from the local 
musicians. Today he is 
delighted to translate it 
to a 21st century language 

Balkan profil

that we all speak. As he 
reports: “Folk music is 
– surprisingly – a popu-
lar genre in the Balkans. 
It has transformed, but 
still it plays a key role 
in people’s everydays.” 
Cimbaliband decided 
that they want to par-
ticipate in this Balkan 
party. A fast-paced kolo 
from the Serbian neigh-
bors, some geampara 
from South-Romania or a 
Macedonian tune in 11/8 
rhythm should not be a 
problem – and they added 
some Hungarian flavor on 
top. The audience is wit-

nessing how a Hungarian 
band based close to the 
borders are demolishing 
the – cultural – borders. 
A full night experience 
with a lot of emotions and 
virtuosity!  . participants 
who aren’t dancing and 
are standing on one knee 
in the circle applaud in a 
specific rhythm.

Dances with objects re-
quire real skill. Among 
them are dancing with 
a sickle, the knife dance 
and dancing with a vessel.

MÅNEDENS  
ALBUM
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Virtuoso variations of 
Félix Lajkó on folk themes 
for violin and zither with 
extraordinary singers. 
Félix Lajkó’s music draws 
richly from the music 
traditions that influenced 
his everyday life from 
childhood. This means the 
folk music of his native 
Voivodina region 

Recorded at the Bruns-
wick Music Festival & The 
Thornbury Theatre in 2010 
Giorgos Xylouris is a lea-
ding performer of Crete’s 
traditional music. He plays 
its favoured instruments, 
the lute and lyra, and sings 
its distinctive and ancient 
forms of lyric.

Nikos Xylouris, is arguably 
one of the most iconic Gre-
ek performers of all time; 
nicknamed the “archangel 
of Crete,” his songs are part 
of the fabric of modern Gre-
ek music. Nikos’ younger 
brother, Antonis Xylouris 
(George’s father), is better 
known as Psarandonis.

Çiğdem Aslan’s second 
album ‘A Thousand Cranes’ 
takes its name after turna 
(crane), a migratory bird 
with strong symbolism in 
many cultures and mytho-
logies. Mostly portrayed as 
messengers in songs, poems 
and stories, the cranes are 
the bearers of teachings, 
culture and tradition.

Best. nr.: 3-823

Most jöttem [I 
just arrived]-Félix 
Lajkó

Best. nr.: 3-814

Xylouris White
Best. nr.: 3-813

Live in Melbourne
Xylouris  Ensemble

Best. nr.: 3-822

A thousand 
cranes
Cigdem Aslan

Best. nr.: 3-825

Roots
Almir Mekovic, Daniel 
Lazar 
Med sine røtter fra Balkan, 
iblandet skandinaviske ele-
menter, har denne duoen et 
helt spesielt særpreg uten 
sidestykke. De blander et 
stort spekter av stilarter og 
sjangre, alt fra balkanske 
rytmer og russiske folketo-
ner, til Mozart og sigøyner-
musikk. De begynte begge 
sine musikalske reiser midt 
under de vanskelige årene 

Best. nr.: 3-818

Greek Folk Music
Bratimia

Best. nr.: 2-2157

in the name of 
our ancestors
PoemusThe Mpratimia is a new 

band from the North of 
Greece. The love and the 
passion for traditional folk 
music, as well as exten-
sive cooperation in the 
musical area, resulted in 
the establishment of a solid 
core with Nikos Aggoy-
si-Embassy (clarinet), Maki 
Baklatzi (vocals, violin), 
Dimitri Panagoulias (per-
cussion), and John Poulios 
(Lute).

«POEMUS» is an orchestra 
with 5-6 musicians. All 
bandmembers come from 
different areas in Ex-Yu-
goslavia, have different 
backgrounds and cultural 
roots. With roots in tho-
usand year long traditions, 
mixed with contemporary 
expressions, the orchestrt 
allows the audience to take 
part in intense moments of 
joy and sorrow.

Best. nr.: 2-2187

Thalassa / 
Θάλασσα
Strings And Winds/ Oluf 
Dimitri Røe And Family
Gjennom 40 år har Oluf Di-
mitri Røe som felespiller og 
multiinstrumentalist spilt 
musikk innenfor mange 
sjangre, men folkemusikken 
er hans hjertebarn. Denne 
utgivelsen er ei reise i hans 
eget musikkunivers, med 
noen tradisjonelle og noen 
komposisjoner inspirert 
av norsk, samisk, gresk og 
romanitradisjon.

Best.nr. 3-828

Cimbaliband: 
Balkán Pro-
jekt
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Keltisk profil
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Best. nr.: 4-913

Alec & Cian Finn

 

Tracklisting:

1. Craigie Hills;
 2. Survive; 
3. Raglan Road;
 4. Lagan Love; 
5. Wild Mountain Thy
me; 
6. Red is the Rose; 
7. The Parting Glass;
8. Go Now my Love; 
9. Anthem of Ireland;
10. Fair Thee Well A 

Stór;

Featured Musicians

Alec Finn - Bouzouki 
& Guitar Cian Finn - 
Vocals 

Derek Hickey - Accor-
dion 

Tommy Keane - Whistle 
& Uilleann pipes 

Kathleen Loughnane - 
Harp  

Recorded & Mixed by 
Liam King at Blackgate 
Studios, 

Galway Produced by 
Alec Finn & Cian Finn

Hailing from County Wa-
terford, Kerry, Dublin and 
Donegal in Ireland, Danú 
is one of the leading tradi-
tional Irish ensembles of 
today. Their standing room 
only concerts throughout 
Ireland are true events 
featuring high-energy per-
formances 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.

“I've had the great pleasure 
of performing on stage 
many times with Michel 
Balatti over the years. He 
is a fine flute player with a 
thorough understanding of 
the style and repertoire in 
Irish music. His flute play-
ing sounds as authentically 
Irish as the best playing you 
might expect to hear in co. 
Clare or Sligo. 

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 conisdered 
choice. And indeed of a 
power of musical explora-
tion, for Louise plays iwth 
equal finesse on C, D and 
E flat flutes, whistle and C 
uilleann pipes.

Skipper’s Alley are a young 
7-piece band specialising in 
Irish traditional music and 
song. The line up features a 
broad range of instruments 
and includes: Fionnan Mac 
Gabhann (Uilleann Pipes, 
Tin Whistle), Eoghan 
O Ceannabhain (Flute, 
Concertina, Vocals), Cathal 
Caulfield (Fiddle, Viola), 
John Flynn (Vocals, Guitar, 
Flute).

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

Best. nr.: 4-910

The Spinning 
Wheel
Darren Lynch

Best. nr.: 4-788

Skipper`s alley
Skipper`s alley

Best. nr.: 4-784

Tradivarious
Tradivarious

Best. nr.: 2-2172

Appelation D’Ori-
gine Controlée
La Bottine Souriante

Best. nr.: 4-802

The Nortern Breeze 
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

Keltisk profil

Traditional Irish Music 
from North Dublin, a 
lively collection of Tradi-
tional Irish Fiddle Music, 
mixing traditional values 
with a modern day drive. 
The CD is a mix of Jigs, 
Reels, Hornpipes, Polkas & 
Slides. This is Colm Keane 
& Martin Dermodys first 
CD together, although they 
have been playing together 
for many years  
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