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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

FABRUAR
28

Prisliste CD
• Enkelt cd kr 180,-

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

• 10-pakk kr 399,-

Prisene varierer etter leverandør 

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/

Best. nr.: 3-814

Xylouris White -

George Xylouris, 
Jim White

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

        Salg
    kr 100,-
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Nordisk profil Nordisk profil

Best. nr.: 1-1521

Samuel Hellen 
-Ann-Turi Ford
3 CD-er + boks

MÅNEDENS  
ALBUM

Sveinung Dalen var ein 
av dei fremste spelemen-
nene i Telemark i andre 
halvdel av 1900-talet. 
Med denne cd-en har 
bøheringen også blitt 
plateartist, i ein alder av 
97 år! Dei 30 slåttane på 
plata presenterer Dalen 
som spelemann – dette 
er roleg og høgtidssamt 
spel, klart og reint, men 
også friske takter iblant.

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.: 1-1526

HELG - Sveinung 
Dalen

Best. nr.: 1-1520

Soldater og 
redelig sjømenn
Frode Nyvold

Det jubles når den 
prisbelønte felespiller 
og sanger Susanne 
Lundeng går sammen 
med Nord-Norges store 
organist Bjørn Andor 
Drage og den unike 
gitarist og sanger Nils-
Olav Johansen og løfter 
frem den nordlandske 
julesangskatten 
gjennom juleplaten 
«Kimer I klokker». 

Best. nr.: 1-1524

Honndalsbrura)

Best. nr.: 1-1530

Det var en 
lørdagsaften - 
FIRO

Best. nr.: 1-1525

Bjarne Herrefoss
Hardingfelespeleman-
nen Bjarne Herrefoss 
(1931–2002) frå Telemark 
sette solide spor etter 
seg, både som mennes-
ke og spelemann. For 
mange var han kanskje 
den fremste spele-
mannen i Norge i siste 
halvl.1900-talet

Vi kan alle syne til våre 
ætterøter, slik er det 
og i musikken. Kvar 
bygd hadde sin lokale 
tradisjon og sine slåttar 
med røter langt tilbake 
i tida. Seinare gløymde 
yngre spelemenn desse 
slåttane til fordel for 
nyare og kanskje «meir 
melodiar i tida». Men 
kvar vart det av slåttane 
som gjekk ut av bruk? 

Best. nr.: 1-1510

Olaf Moen og Ro-
bert Løkketangen 

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

Et omfattende verk fra 
Ann-Turi Ford
Sammen med boka Sam-
uels sang utgjør de tre 
platene Petter Dass-sal-
mene, Kjempevisene og 
Siste sanger, en hyllest 
til den særegne og hittil 
ukjente folkesangkilden 
Samuel Hansen Hellen 
(1813-1892). Du kan lese 
mer om ham i heftene som 
følger CD-ene.

Her er visene og den un-
derlige livshistorien til en 
særegen og hittil ukjent 
folkesangkilde: Samuel 
Hellen, født som om-
streifer på Nøtterøy og en 
av Ludvig Mathias Linde-
mans største enkeltkilder. 
Som 29-åring ble han 
dømt til livstid, og sonet i 
Slaveriet på Akershus fes-
tning, hvor han ble kjent 
med Grundtvigs tanker

Best. nr.: 1-1522

Samuel Hellen - 
bok

Firo består av kvedaren Mari Midtli, Bjørn Kåre Odde på fele og bratsj, Mads Erik 
Odde på trekkspel og Torfinn Hofstad på fele og gitar. Sistnemnte er frå Verdal i 
Trøndelag, medan dei tre andre kjem frå Lom og Sel i Gudbrandsdalen. 

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

- På denne plata har vi tatt vare på konseptet som vi alltid har hatt, nemleg å pusse 
støv av gamle slagarar. Men med det gamle i botnen har vi også latt oss inspirere 
til å skrive heilt nye ting og ta i bruk andre sine komposisjonar av nyare dato. Vi 
synest denne kombinasjonen er svært spennande å jobbe med. Det eine er med og 
lyfter fram det andre, forklarar Bjørn Kåre Odde.

Best. nr.: 1-1523                            
Kimer i klokker - 
Susanne Lundeng
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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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  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

“Traditional Polish 
songs, with their cutting 
vocals and meshed fidd-
les are  the foundation of 
Warsaw Village Band’s 
repertory. But while 
their lineup is primarily 
acoustic – hand drums, 
hammered dilcimer, 
violins, cello – their 
sensibilities are modern. 
They hear dance -club 
drive and trancey echo-
es in the songs and they 
use recording studio 
techniques to heighten 
the central drones and 
eerie percussive sounds 
in their songs. Hints of 
reggae and guests like a 
scratching disc jockey 

Best. nr.2-2260
MAZOVIAN RO OTS 
_RE: ACTION 

should further infuriate 
purists”  The New York 
Times
“Poland’s Warsaw Vil-
lage Band may be a folk 
music sextet, but that 
doesn’t mean it employs 
polite strumming and 
quaint melodies. Sunday 
evening on the Kenne-
dy Center Millennium 
Stage, this three-wo-
man, three-man 
ensemble used violins, 
dulcimer, cello, Polish 
frame drum, marching 
band-style baraban 
drum, and high-pitched 
vocals to showcase the 
unique, raw style they 
referred to as Polish 

“roots music from the 
ancient to the future.”
With the women upfront 
and the guys in back, 
the group featured songs 
from their two recent al-
bums, “People’s Spring” 
and “Uprooting.” Alt-
hough the one-hour set 
was often dominated by 
noisy waves of rhyth-
mic bowing from the 
two violin players, their 
string work frequently 
lacked melodic variety. 
But the other instru-
ments, and especially the 
haunting female vocals, 
took up the slack.” Was-
hington Post

MÅNEDENS  
ALBUM

-

Åpen profil

Liu Fang fra Yunnan 
provinsen i Kina spiller 
4-strenget pipa og 21-stren-
get zheng. Hun er hovedar-
tist på albumet. I Montreal 
møtte hun musikere fra 
andre tradisjoner; Alla fra 
Sahara i Algeri som spiller 
oud og Ballake Sissoko fra 
Afrika som spiller kora 
samt Henri Tournier som 
spiller bansuri fløyte. Tra-
disjon, møter og inprovi-
sasjon.

- 

Best. nr.: 2-2262

Songs from 
Lansds of Silenee

Best. nr.: 2-1542

SILK SOUND

Best. nr.:2-2261

Setar & Tombak. 
Best. nr.: 2--2264

Olav Luksengard 
Mjelva

Best. nr.: 2--2254

Lååje - Dawn
Best. nr.: 2-2242

Karsilama Abdo Buda 
Marconi

"Evelina Petrova Trio er 
et internasjonalt møte 
mellom tre svært ulike 
tradisjonar, bakgrunnar 
og instrument. Eit over-
raskande organisk og 
naturleg sound, kor det 
er rom for det vakre og 
stygge, det tonale og det 
atonale - og alltid varmt 
og ektefølt.
. 

Best. nr.:2-2263

Evelina Petrova Trio
First Dance

Best. nr.: 2--2265

Verdsmannen
Thorbjørn

Ja z z v o k a l i s t e n ,  b a n -
dlederen og komponisten 
Jernberg møtte Olav Luk-
sengård Mjelva i 2009 og 
ble umiddelbart grepet av 
hardingfeletradisjonen og 
folkemusikken. Slik startet 
et langstrakt og utfordren-
de prosjekt. Jazznytt kaller 
albumet: «en stille eksplos-
jon av feelgood-musiser-
ing, der man nærmest kan 
høre smilet om munnen 

Etter å ha  hausta fan-
tastiske kritikkar for 
plata «vi treng trøyst» i 
2017, er Verdsmannen 
Thorbjørnsen no tilbake 
med nytt album!! «Elden 
inni», visar ei tildels ny 
side av Verdsmannen, 
når han no går meir 
personleg til verks i sine 
tekstar. 

"Spellemannsvinnerne Marja 
Mortensson, og Daniel Her-
skedal er klar med sitt første 
duoalbum LÅÅJE – DAWN. 
Herskedal og Mortenssons 
musikk er grenseløs. Musik-
ken beveger seg i grensetrak-
tene mellom de sørsamiske 
og umesamiske joikene, og 
balanserer mellom tradisjonen 
og den klassiske strykekvartet-
ten Melodiene står som trygge 
bautaer, og leder stemningene 
fra det alvorlige temaet at nå 
sier jorden i fra, til de lekne joi-
kene til hakkespetten og lirypa

På albumet Goft-O-Goo 
møtes to av verdens le-
dende utøvere av persisk 
musikk, Hamid Motebas-
sem og Kaveh Mahmudi-
yan. På denne innspill-
ingen, som er foretatt i 
Oslo, inviterer de publi-
kum til å lytte til musikk av 
store mestere med røtter 
i eldgamle tradisjoner, til 
mer moderne skapere av 
iransk musikk, 

Nelia Safaie synger sanger 
fra stillhetens land. Den 
Iranske  sangeren  og 
låtskriveren Nelia Safaie 
er en av den kjente artis-
ten Mahsa Vahdat’s stu-
denter. Nelia debuterer 
denne høsten på plate 
med «Songs from Lands of 
Silence». Albumet har blitt 
et sterkt vitnesbyrd om 
håp og lys mot en mørk 
bakgrunn

A caravan departing from 
Azerbaijan reaches the 
Eastern parts of the Ana-
tolian peninsula , then the 
Aegean Sea and the shores 
of Tunisia and Southern 
Italy. Greek dances per-
fumed of Otoman sensu-
ality  fast , obsessive Rom 
rhythms, 
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Best. nr.: 6-860

KRISTALLEN
NILS Landgren, Jan 
Lundbren

Jazz profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Jazz profil

Musikken er en videre-
føring av forrige album: 
løssluppen, melodisk, 
elektrisk jazzrock, influ-
ert av band som Weath-
er Report, Mahavisnhu 
Orchestra og ikke minst 
Knut Værneś  mangfol-
dige karriere gjennom 
mer enn 35 år.Knut har 
bakgrunn som profesjo-
nell musiker siden 1981 
har har spilt, turnert og 
utgitt plater

Misha Alperin was born in 
the Ukraine in 1956 and 
grew up in a rural area of 
Bessarabia, the eastern 
part of Moldavia. Until 
1976 he studied classical 
piano at music schools 
and academies in the 
Ukraine and Moldavia. 
Since 1977 he has worked 
as a free-lance arranger, 
composer and practising 
musician. In 

Einar Flaa slipper sitt 
tredje studioalbum 
«Silent String». Med 
vakre melodier og et 
stjernelag av medmu-
sikanter, har Flaa laget 
et album med et evig 
aktuelt og essensielt 
budskap. På «Silent 
String» får Flaa virke-
lig vist sin kjærlighet 
for naturen. 

I efteråret 2016 var 
bandet i The Village for 
at indspille deres debu-
talbum, som udkom-
mer i sommeren 2018. 
Albummet består af Live 
Foyn Friis’ kompositio-
ner med grænseflader til 
moderne jazz og indie-
pop og dertil et herligt 
udvalg af gode gamle 
jazzklassikere i helt egne 
versioner.

Med klare referanser 
mot afroamerikansk 
jazztradisjon og med 
tenorsaksofonist og 
komponist Paulsberg 
i spissen, kombinerer 
Hanna Paulsberg Con-
cept mange stiluttrykk 
med sin egen musikali-
tet og skaper en stil som 
er utelukkende deres 
egen – og som også er 
herlig lekende.   

Best. nr.: 6-863
Updates

Best. nr.: 6-866

Willow
 

Best. nr.: 6--864

Silent String
Best. nr.: 6-865

Hanna Paulsberg

Best. nr.: 6-861

ARV
Best. nr.: 6-862

Sang Daniel Garcia Trio
Best. nr.: 6-610

Misha Alperin
«Arv» er en samling 
tradisjonelle slåtter 
fra Jon Rune Strøms 
hjemtrakter i gamle 
Nord-Trøndelag, etter 
spellemenn som Karl 
Johansen Rosenberg 
(også kalt Karl Fant) og 
Hilmar Alexandersen. 
I tillegg til å bidra med 
egne komposisjoner, 
har Jon Rune Strøm 
og André Roligheten 

Sang er en samling sanger 
som Tore Johansen har 
skrevet opp gjennom åre-
ne, til ulike anledninger. 
Musikken er skrevet på 
tekster av bl.a. Tor Jonsson, 
Knut Hamsun, Inger Ha-
gerup og Tomas Tranströ-
mer. Musikken fremføres 
av et riktig fint lag. Foruten 
Johansen selv, medvirker 
Eva Bjerga Haugen, Tor 
Yttredal, Vigleik Storaas og 
Johannes Eick.

"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 

To av Sveriges beste 
jazzmusikere team-
e r  opp  i  e n  du o 
bestående av trom-
bone/vokal og piano. 
Musikken beveger seg 
fra stille og meditativ 
til lystig og vårlig og 
repertoiret består av 
tradisjonell svensk 
musikk, coverlåter 
fra bl.a. Keith Jarrett 
og Lennon/McCart-
ney og ny musikk fra 
Jan Lundgren og Nils 
Landgren

Best. nr.: 6-843
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Romani saxopho-
nist from Mace-
donia 

Romani saxopho-
nist from Mace-
donia

Orkestar Ferusa 
Mustafova

Romani profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Romani profil

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 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 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 Band

Best. nr.: 5-354

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

Best. nr.: 5-393

Cimbaliband  
Recycle

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.: 5-394

Bellydance  
Ferusa 
Mustafova 

Ferus Mustafov, born in Stip, a small town in eastern 
Macedonia, and one of the great virtuoses of modern 
Balkan popular folk music. The challenge to a musi-
cian’s skills and memory in such a diverse and spirited 
country as Macedonia is immense.The astonishing 
range of music on this record shows how ready a mi-
sicians has to be to cater for the different nationalities 
and their different tastes; so much of a band’s income 
comes from playing requests at so many Euros a throw 
that failure to come up with the right time would spell 
an end to their career. Ferus himself plays for Mace-
donians, Roms, Turks, Albanians at their festivals and 
weddings as well as mixed audiences at restaurants, 
where the evening ends with a long line of dancers 
winding their way between the tables. One of the 
sounds of a summer evening in Skopje is the wall of his 
clarinet drifting down from the restaurant perchedT  
involved in music for generations. 
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This article is about 
the flute. For the city 
in Iran, see Kavar. For 
the professional wrest-
ler formerly known as 
Kaval, see Low Ki.

This article needs 
additional citations for 
verification. Please help 
improve this article by 
adding citations to reli-
able sources. Unsourced 
material may be challen-
ged and removed.
Find sources: "Kaval" 
– news · newspapers · 
books · scholar · JSTOR 
(August 2019) (Le-
arn how and when to 
remove this template 

Balkan profil

message)
Bulgarian Kaval

Bulgarian kaval in 
key of D (Re), African 
blackwood, made in 
2012 by master crafts-
man Radoslav Paskalev
Classification
Woodwind, Wind, 
Aerophone
Related instruments
Çığırtma, Dilli Kaval, 
Duduk, Flute, Frula, 
Kawala, Jedinka, Ney, 
Shvi, Sring

 Bulgarian kaval in 
key of D (Re), Mopane 
wood, Pewter inlay - 
Wedding style kaval, 
made in 2012 by master 

craftsman Radoslav Pas-
kalev, Virginia, USA
The kaval is a chromatic 
end-blown flute traditio-
nally played throughout 
the Balkans (in Albania, 
Romania, Bulgaria, 
Southern Serbia, Koso-
vo, North Macedonia, 
Northern Greece and 
elsewhere)[1] and Ana-
tolia (including Turkey 
and Armenia).[2][3] The 
kaval is primarily asso-
ciated with mountain 
shepherds.[1] 
Unlike the transverse 
flute, the kaval is fully 
open at both ends, and 
is played by blowing 
on the sharpened edge 

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.

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

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.: 3-777

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 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. 3-834

Kaval 
With Tambura 
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Keltisk profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Best. nr.: 4-917

The Great Irish 
Song Book - 
Dervish

As they approach their 
30th anniversary, 
Dervish have anno-
unced that they will 
release a new album, 
The Great Irish Song-
book, on April 12. The 
Sligo-based folk group 
enlisted the help of some 
well-known Irish faces 
on the project, including 
Imelda May, Andrea 
Corr, and actor Brendan 
Gleeson. 
The album also featu-
res major international 

acts like Steve Earle, 
David Gray, Rhiannon 
Giddens, and Jamey 
Johnson, among others./ 
Old Morning Dew
1. The Rambling Irishman 
[feat. Cathy Jordan]
2. ThereÆs Whiskey In 
The Jar [feat. The SteelDri-
vers]
3. Molly Malone [feat. 
Imelda May]
4. The Galway Shawl [feat. 
Steve Earle]
5. She Moved Through The 
Fair [feat. Andrea Corr]
6. The Rocky Road To 

Dublin [feat. Brendan 
Gleeson]
7. Down By The Sally Gar-
dens [feat. Kate Rusby]
8. On Raglan Road [feat. 
Vince Gill]
9. D=nal +g [feat. Cathy 
Jordan]
10. The Fields Of Athenry 
[feat. Jamey Johnson]
11. The May Morning Dew 
[feat. Rhiannon Giddens]
12. The West Coast Of 
Clare [feat. David Gray]
13. The Parting Glass [feat. 
Abigail Washburn

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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