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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

SEPTEMBER
20

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.: 1-1501

Fjellmann - Arne 
M. Sølvberg 

MÅNEDENS  
ALBUM

Silje Solberg, som er fødd 
og oppvaksen på Oster-
øy, har spelt inn 52 slåt-
tar etter Nils Brakvatne, 
Lars Rongved, Mons O. 
Havre og Olai Antun, og 
ho har skrive om desse 
spelemennene og lære-
meistarane deira.

Spelemannen Anders 
Bonde (1850–1936) var 
frå Vang i Valdres, men 
budde store delar av sitt 
vaksne liv i Strandebarm 
i Hardanger. Slåttane 
etter Anders Bonde har 
vore en gøymd skatt. 
I 1980-åra vitja Knut 
Hamre

Best. nr.: 1-1506

Osterøy
Silje Solberg 

Best. nr.: 1-1507

Knut Hamre

Best. nr.: 1-1502

Gamlebanken
Best. nr.: 1-1503

Dalen                     
Mari Midtli reknas i 
en alder av 22 år som 
ein av dei fremste 
utøvarane av vokal 
folkemusikk i Noreg. 
Hennar framifrå 
formidling og   
nærvere framkallar 
fort frysningar og 
har gjort sitt til 
at ho har vunne 
Landskappleiken 
(vokal klasse B) to 
gonger og hausta ei 
rekkje prisar

Best. nr.: 1-1504

Hand
Ole Nilssen - Bjørn Kåre 
Odde

Gamlebanken Spele-
mannslag er kjende for 
å spele runddans med 
sving, snert og drivan-
de dansetakt. I deira 
etter kvart rikhaldige 
samspelskarriere har 
dei halde konsertar høgt 
til fjells, vunne lokale, 
nasjonale og nordiske 
meisterskap i folke-
musikk, og laga liv på 
gyngande dansegolv  

Moen og Løkketangen 
presenterer tradisjon og ny-
skaping, og har i sitt nyaste 
prosjekt dukka djupt i fol-
kesongane frå kommunane 
aller lengst aust i Agder; 
Gjerstad, Vegårshei, Tvede-
strand og Risør. Distriktet 
er hav og hei, åker og skog, 
noko som speglar den rike 
folkemusikktradisjonen 
her. Duoen har henta fram 
drikkeviser, arbeidsviser, 
stev og mellomalderbal-
ladar der slit og glede går 
hand i hand.

Folkemusikken er nærare 

Best. nr.: 1-1510

Olaf Moen 
og Robert 
Løkketangen:

enn folk trur. Det er ikkje 
berre noko som finst i Tele-
mark og Gudbrandsdalen, 
men det er like mykje midt 
blant oss anten vi kjem frå 
skogbygder eller øyer, frå 
øydegardar eller industri-
samfunn. Draumen deira 
er at desse songane kan 
bli brukt att, anten det er i 
heimar, foreiningar eller i 
godt lag.

Moen syng og Løkketangen 
speler, og det er sistnemnde 
som står bak arrangemen-
ta der det både klimprast 
og strykast på gitar  og 
langeleik. 

Best. nr.: 1-1505

23

Nummer 23 har fått 
navn etter en melodi, en 
leik. Veldig mange leiker 
har ikke noe navn, men 
finnes i slåttesamlinger 
og notebøker oppført 
med nummer. Bak det 
nummeret skjuler det seg 
kjente eller ukjente spe-
lemenn. #23 har navnet 
etter er en marsj». 

Musikken på denne 
plata har fått liv gjen-
nom generasjonar av 
spelemenn som med 
kyndige hender har 
forma, meisla ut og 
finpussa det som fram-
leis set dansegolvet i 
kok. Måten vi brukar 
hendene på i dag kviler 
på tradisjonen etter 
ballmusikarane 

Best. nr.: 1-1508

Stål og tarmer 

I et brobyggende ren-
dezvous av klang, rytme 
og ornamentikk utfor-
sker vi møtet mellom 
stål og tarmer – mellom 
plekter og fingernegler 
– mellom det klassiske 
og det folkemusikalske. 
Repertoaret spenner fra 
polser og galopper fra 
Drevja i Nordland, sal-
mer med folketoneklang

Denne gongen har han 
gått i studio og berre spelt 
inn eigne slåttar i tradis-
jonell stil. Instrumenta er 
i hovudsak fele og hard-
ingfele, men tussefløyta, 
beinfløyta, seljefløyta og 
munnspelet har og fått 
vere med. Nokre slåttar 
spelar Arne heilt solo, men 
på fleire av dei 27 num-
mera spelar han saman 
med gitaristen Øyvind 
Lyslo og trekkspelaren 
Tom Karlsrud

Nokre av arrangementa er 
tydeleg bluegrass-inspirer-
te, nokre har ein dåm av 
verdsmusikk og kanskje 
orientalske klangar, og 
andre er solonummer med 
kveding i si aller reinaste 
form.

Moen har samla inn fol-
kesong på eiga hand, lært 
av kjelder både direkte og 
indirekte, og ikkje minst 
endevendt arkiv på jakt 
etter lokalt songstoff. 
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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

“Sara Correia: the 
strength and confi-
dence of an young 
artist who grew up 
immersed in Fado

Ever since she was 
very young, Sara 
Correia has been 
singing regularly at 
Lisbon's most renow-
ned fado houses. And 
so she sings with the 
strength and the con-
fidence of someone 
who grew up immer-
sed in fado. Sara Cor-
reia was just 13 years 
old when she won the 

Best. nr.2-2250

Fado “Sara Correia:

Grande Noite do Fado 
(a major fado festival 
and singing compe-
tition, established 
in 1953. At last, her 
long-awaited debut 
album was released, 
produced by Diogo 
Clemente. The record 
also features musici-
ans such as Ângelo 
Ferreira, Marino de 
Freitas on bass guitar, 
and Vicky Marques 
on percussion. 

She grew up listening 
to and learning from 
Amália Rodrigues, 

"the ultimate fadis-
ta" who inspired her 
deeply on the path 
she's lead up until 
today, all different 
sides of it. Still, she 
lists other great voices 
as her influences, like 
Fernanda Maria, Be-
atriz da Conceição or 
Hermínia Silva.”

MÅNEDENS  
ALBUM

-

Åpen profil

Hamid kom som fribymu-
siker til Harstad i 2014 – 
den aller første musikeren i 
en rekke av flere som byen 
huser. Når han nå gir ut en 
samling sanger som hand-
ler om fred og frihet – er 
det de samme sangene som 
tvang han på flukt fra sitt 
eget land. Flere av dem ble 
skrevet i løpet av hans siste 
dager i Sudan. 

"Klang av oldtid" er en 
norsk kammermusikk-
gruppe som opptere med 
historiske oldtids instru-
menter, bl.a. bronselur og 
bukkehorn.De opptrer 
jevnlig i hele Skandinavia 
og de samarbeider da med 
arkeologer og historikere. 
De har rekonstruert 3000 
år gamle bronslurer og de 
har fått spesialbygd sine 
bjørkelurer. Musikken er 
bestillingsverk fra flere sam-
tidskomponister.
- 

Best. nr.: 2-2245

Abazar Hamid
We Need Peace

Best. nr.: 2-2248

Tunesteinen

Best. nr.:2-2241 
Ana Moura . 
Desfado

Best. nr.: 2--2243

Vassvik - Gakti

Ei eineståande, mjuk 
og sensuell stemme er 
Ana Moura sitt fremste 
varemerke. Same kva ho 
syng, blir det fado. Det er 
lengt og kjærleik. Portugal 
sin blues – og fado for Ana 
Moura sin generasjon. Og 
vakkert. Framfor alt er det 
vakkert! 

Best. nr.: 2--2244

En smuk 
aftensangi

A caravan departing 
from Azerbaijan reaches 
the Eastern parts of the 
Anatolian peninsula , 
then the Aegean Sea and 
the shores of Tunisia 
and Southern Italy. Gre-
ek dances perfumed of 
Otoman sensuality 
fast , obsessive Rom 
rhythms, 

Best. nr.: 2-2242

Karsilama Abdo Buda 
Marconi

Dramatisk,  kompakt , 
kraftig og frenetisk er bare 
noen av ordene kritikerne 
har brukt for å beskrive El 
Afrontes liveopplevelse. 
Blant de mange fantastiske 
bandene fra Buenos Aires 
skiller dette seg virkelig ut.
Det t iårige bandet El 
Afronte Orquesta Tipica 
overfører dansens ånd fra 
tango til i dag. De bringer 
alle nyanser fra tangoen 
- fra ekstase til melankoli 
- inn i sine forestillinger. 

Best. nr.:2-2238

Tango Argentina 
Today

Best. nr.: 2--2247

Vandraren  Knut Buen

Den særegne blandin-
gen av eksperimentelle 
strenger og joik skaper 
et  lydlandskap som 
best kan beskrives som 
”Avant-Garde Joik med 
moderne strykere, kraft-
fullt, sensuelt og medi-
tativt.”VASSVIK består 
av Torgeir Vassvik (joik, 
gitar, rammetromme, 
igil, birbyné, munnharpe 
og elektronikk), Hans P. 
Kjorstad (fele), Rasmus 
Kjorstad (oktavfele) 

Den nyskapende multi-
kunstneren Knut Buen 
kommer albumet «Van-
draren», bestående av 
19 hardingfeleslåtter 
komponert av Buen, ar-
rangert for klaver av 
Kjetil Bergheim. Slåttene 
tolkes av 16 pianister 
med bakgrunn fra 10 
forskjellige land, inklu-
sive Håvard Gimse som 
også er initiativtaker til 
prosjektet. Utgivelsen 
inneholder også fe-
leversjonen slåtter, spilt 
av Knut selv. 

Albumet «En smuk aften-
sang» er inspirert av Jan Jo-
hansson og Georg Riedels 
ikoniske album Jazz på svens-
kara 1963. Der gjorde de sine 
versjoner av svenske folke-
toner. Her er det snakk om 
nordnorske folketoner der 
de har gjort det samme. Altså 
laget sine egne versjoner.
Men her er det ikke bare 
jazz. Det spenner fra tech-
no, via klassiske stykker og 
pling-plong, til devakreste 
bånsuller
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Best. nr.: 6-840

Farkost
Hullyboos

Jazz profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Jazz profil

Det betyr: Tolv diktere 
i blått, norske dikte-
re i afroamerikanske 
blåtoner, fremført av 
Vold & Virud, som i 
over førti år samlet seg 
om trubaduren Bob 
Dylan – nå går vi til 
hjemlig mark og tar for 
oss dikt fra Petter Dass 
til i dag, i fellesskap med 
Baard Slagsvold & Stig 
Sjøstrøm.

De begynte etter hvert 
å spille sammen, noe 
som har resultert i blant 
annet tre utgivelser med 
Hilde Marie Kjersem i Jon 
Eberson Group. Det mange 
ikke vet er at de også i løpet 
av disse årene, med jevne 
og ujevne mellomrom, 
har øvd seg på å spille 
duo med det amerikanske 
standardjazzrepertoaret 
som utgangspunktmed 
melodisk

Bushmań s Revenge har 
gitt ut en perlerad av al-
bum på Rune Grammo-
fon det siste tiåret. “Et 
hån mot overklassen” 
er deres første album 
for HUBRO, og selv om 
den gitar-drevne trioen 
fortsatt er meget lett å 
kjenne igjen, markerer 
den nye platen et takt-
skifte i bandets historie

Den meritterte forfatte-
ren og musikeren feirer 
med andre ord 50 år som 
musiker og artist i 2019, 
hvilket som selvsagt både 
må og skal markeres.  I 
august feires det med en 
flott fem-CDers boks, som 
inkluderer to helt nyinn-
spilte album, innspilt i 
Abbey Road og Rainbow 
Studio, samt tre album 
bestående av nøye utvalgte 
låter fra Bjørnstads enorme 
og fantastiske katalog.

Exoterm er en ny norsk / 
amerikansk supergruppe 
klekket ut av komponist 
og bassist Rune Nergaard 
(Bushmań s Revenge). Ban-
det blander på sitt råsterke 
debutalbum thrashy, 
ubehøvlet improvisasjon 
med drømmende, elek-
tronisk ladede lydbilder. 
Tøffe, muskuløse basriff fra 
Nergaard, rått ogkraftfullt 
saksofonspill fra Kristoffer 
Berre Alberts , suppleres av 
de mangfoldige musikalske 
personlighetene

Best. nr.: 6-845
Tolv Blå

Best. nr.: 6-838

Ketil Bjørnstad
 

Best. nr.: 6--846

Bushmans 
Revenge

Best. nr.: 6-847

Exoterm

Best. nr.: 6-841

Bikram
Best. nr.: 6-842

Gard Nilssen 
Acoustie Unity

Daniel Garcia Trio
Best. nr.: 6-844

Jon Eberson
Barcelona-innfødte 
Gianni Gagliardi leverer 
sitt tredje album som 
leder etter år med
nomadisk liv og musi-
kalsk utforskning. Hans 
unike lyd, originalitet og 
kunstneriske integritet
har gjort det mulig for 
ham å turnera over hele 
verden i ekstremt varier-
te situasjoner fra jazz
til flamenco.

I juli er Gard Nilssen 
Artist-in-Residence under 
Molde Jazz. Det blir en 
travel uke for den norske 
trommeslageren, kompo-
nisten og soniske eventyre-
ren. Sammen med bassist 
Petter Eldh og saksofonist 
André Roligheten dannet 
han i 2014 trioen Gard 
Nilssen Acoustic Unity, og 
i forbindelse med festivalen 
slipper de sin tredje plate 
og Dan Berglund 

"Flamenco og jazz er 
brødre,” sier den spanske 
pianisten Daniel García. 
Han er en av de mest 
spennende artistene som 
tilhører den nye generasjo-
nen spanske jazzutøvere. 
Garcia har gått I dybden på 
den tradisjonelle musik-
ken fra sitt hjemland og 
kombinerer den med lyden 
av en moderne jazz trio. 
Musikken som oppstår er 
ekspressiv, egenartet, og 
rytmisk intenst kombinert 
med melodisk 

26. april 2019 slipper 
kvintetten Hullyboo deres 
første plate på Øra Fono-
gram. Den tidligere trioen 
er nå utvidet til kvintett 
med saksofonist Tore 
Brunborg og trompetist 
Jakob Eri Myhre, og de byr 
på en herlig reise med ni 
egne komposisjoner. 

Det er lett å finne sammen-
henger mellom musikk og 
bevegelse. Det kan være 
retningen på en melodi, 
stemningen i et harmonisk 
forløp eller energien i et 
samspill. Man kan tenke 

i bevegelse eller man kan 
kjenne hvordan musikk 
kan få kroppen til å bevege 
seg. Bevegelse er en stor 
inspirasjon for Hullyboo 
sitt nye album, og man kan 
kjenne hvordan musikken 
tar lytterne med på en reise 
som beveger seg elegant 
i både ukjente og velk-
jente musikalske farvann. 
Hullyboo vant Nattjazz 
sin konkurranse ”Jazz i 
sikte”, og ga i etterkant av 
dette ut sitt første album 
”Bønner og flesk” til god 
kritikk. Bergens tidene 
trillet terningkast 5 og 

og uttalte “sikker in-
strume26. april 2019 slip-
per kvintetten Hullyboo 
deres første plate på Øra 
Fonogram. Den tidligere 
trioen er nå utvidet til 
kvintett med saksofonist 
Tore Brunborg og trom-
petist Jakob Eri Myhre, og 
de byr på en herlig reise 
med ni egne komposis-
joner. 

Det er lett å finne sammen-
henger mellom musikk og 
bevegelse. Det kan være 
retningen 

Best. nr.: 6-843
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These recordings were 
made in 1992 and 
January of 1994 in 
the Százcsávás village 
nursery school. Track 
2 was recorded in 1991 
in the cemetery chapel 
in Budajenő (Hungary). 
Százcsávás (historical 
records from 1913 call 
the village ‘Csávás’; in 
Romanian: Ceuaş) is 
a small Transylvani-
an community of 900 
inhabitants in the Kis-
Küküllő (Târnava Mica) 
Valley in Romania. The 
majority of the popula-
tion is Hungarian, with 
20% Gypsy. This CD is 

Romani profil

selected from the village 
musicians’ traditional 
repertoire.

Forming the core of the 
band heard on the CD 
are: lead violin - István 
Jámbor “Dumnezu”; his 
brother on double bass, 
Mátyás Csányi “Mutis” ; 
and their brother-in-law 
Ferenc Mezei “Csangáló” 
playing viola. They have 
been playing together 
since 1967. All three of 
them learned to play 
music from Csangáló’s 
grandfather Ferenc Hor-
váth Mezei “Vén Kránci” 
the famous lead fiddler 

who is still remembered 
30 years after his death. 

They are joined by 
younger band members: 
Csángáló’s cousin, lead 
fiddler Levente Mezei 
“Leves”; István Jámbor 
and Mátyás Csányi’s 
younger brother Sándor 
Csányi “Cilika” lead 
fiddler; and Csángáló’s 
son, lead fiddler Ferenc 
Jámbor “Tocsila” who 
plays viola on this reco-
rding. 

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. 

Another Fonó release, 
Cserepes Károly’s album 
“Blacklake” made the Wor-
ld Music Charts Europe to-
plist! The prestigious list is 
generated from votes of 50 
world music radio experts 
from 24 countries. Every 
month the list is published 
at www.wmce.de. 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 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.: 5-390

Cserepes: Black 
lake

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! 

Best. nr.: 5-392

Szaszcsavas 
Band - 3 
Transylvianian 
Folk Music
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Folkemusikk fra den 
nordvestlige delen av 
gresk Makedonia med 
bl.a.  messingblåsere og 
den kjente klarinettisten 
Kyriakos Ntomatas. 

De øvrige musikerne er 
Petros Azartsis  og Ado-
nis Giantsis på trompet, 
Georgios Azartsis på 
trombone og trekkspill, 
Theodoros Zoras på 
slagverk,og sang ved 
Anneta Marmarinou. 

På CDen finner du dan-
semusikk som Gaida, O 
giatros,, Goumenissa, 
Samarina, og Leventikos 
fra Florina.

Balkan profil

Litt om hvordan vestlige 
blåseinstrumenter ble 
en del av den greske 
folkemusikken i denne 
regionen:

De såkalte janitsjarene 
var elitesoldater som var 
livvakter og personlig 
hær for sultanen i det 
osmanske riket allere-
de fra 13-hundretallet 
av, og de representerte 
den første stående hær i 
Europa. De ble rekrut-
tert blant kristne slaver 
som ble konvertert til 
islam og de måtte sverge 
troskap til sultanen. 

Janitsjarenes militær-

musikk var opprinnelig 
preget av bl. a. kraftfulle 
trommer (davul eller 
daul), triangler, små 
bjeller og forskjellige 
gjennomtrengende 
blåseinstrumenter 
som zurna (en slags 
skalmeie). 

Hellas var også en del 
av det osmanske riket 
fra 1453, den første 
frigjøringen av Hellas 
startet med den greske 
revolusjonen i 1821, 
men gresk Makedona og 
Florina. 

MÅNEDENS  
ALBUM

Balkan profil

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.

Balkan Projekt is the latest 
full night concert – and 
album - from Cimbaliband 
carrying the typical habits 
and the mentality from the 
Balkans. It is the everlas-
ting positive approach that 
fuels the motor of the band 
during this exceptional 
performance.

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.: 3-828

Cimbaliband: 
Balkán Projekt

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 
på Balkan 

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. 3-831

Greske  mess -
ingblåsere med 
gruppa ‘Tzimi
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Keltisk profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Best. nr.: 4-915

BIRKIN THREE
Five seasons

 

FIVE SEASONS is the 
new album by BIRKIN 
TREE, since 1982 unqu-
estionably the best Irish 
music group in Italy. The 
album was born from 
the special collaboration 
with Aoife Ní Brhíain, 
star of the Irish vio-
lin, who worked as a 
member of the band in 
all the tracks. There are 
five irresistible and fiery 
instrumentals, where 
the soloists can express 
all their skill. There are 

five moving songs based 
on the dialogue between 
the female presences in 
the band. 

The love for Irish music 
and the skill of executi-
on create stories, colors 
and atmospheres that 
underline the richness 
and depth of a timeless 
musical repertoire.

TREE are ready to pre-
sent their latest album 
FIVE SEANSONS, the 

fifth to be precise.In 
the intervening peri-
od the musicians have 
further deepened the 
study, research and 
reflection on the musical 
language of the Irish 
tradition thanks to the 
intense collaborations 
with famed musicians 
such as Martin Hayes, 
Mick O’Brien, Niamh 
Parsons, Caitlinn Nic 
Gowan ed Aoife Nì 
Briain .

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.

Derek Hickey - Acco-
rdion Tommy Keane 
- Whistle & Uilleann 
pipes Kathleen Loughn-
ane - Harp  
Recorded & Mixed by 
Liam King at Blackgate 
Studios, 
Galway Produced by 
Alec Finn & Cian Finn

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.: 4-913

Alec Finn - Bouzouki 
& Guitar Cian Finn  - 
Vocal

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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