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

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

Medlemsregler

Redaksjonelt

Prisliste CD
• Enkelt cd kr 180,-

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

• 10-pakk kr 399,-

Ans. utgiver  
Etnisk Musikklubb AS

Daglig leder 
Arne Fredriksen

Redaktør

Arne Fredriksen

Postadresse 
Masovngata 18 
N-3616 Kongsberg 
Norge

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

Mobil 
94970591 
Telefontid mellom kl. 10.00-16.00

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

Bankkontonummer 
7139.05.27440

Grafisk utforming 
Arne Fredriksen 

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

Stiftere

• Arne Fredriksen

• Folkemusikkstudiet på 
Rauland

• Førde Int. 
Folkemusikkfestival

• Kongsberg Jazzfestival

• FolkOrg

• Landslaget for 
Folkemusikk i 
barnehage og skole

• Senteret for 
Internasjonal 
Folkedans

• Telemarkfestivalen

• Vossa Jazz

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

Best. nr.: 1-1596

LYDEN AV VESTFOLD
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AVBESTILLINGSFRIST
MÅNEDENS ALBUM

18 OKTOBER

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

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

572624
Etnisk Musikklubb 
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Nordisk profil

MÅNEDENS  
ALBUM

To av de viktigste albumene fra den skandinaviske folkemusikkscenen 
på et samlealbum: Ulf Gruvbergs og Carin Kjellmans album Folk 
och Rackare fra 1976 og albumet Rackarspel, som de ga ut etter å ha 
dannet gruppen Folk &Rackare sammen med nordmennene Jørn 
Jensen og Trond Villa i 1978. Carin Kjellman og Ulf Gruvberg – ære-
sprismottakere på Folke- og verdensmusikkgallaen 2018 – er legender, 
både som folkemusikere og for deres dobbelte pedagogiske innsats 
som radioverter og redaktører på Den svenske radioen. Samarbeidet 
deres begynte i Göteborg i 1970. Snart begynte de å botanisere og 
modernisere middelalderske ballader. Musikken deres slo også en 
balanse mellom bevaring og å bryte ny grunn., med enkelte innslag 
av flerstemmig sang.

Best. nr.: 1-1597

RACKARSPEL
FOLK & 

  RACKARE
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Nordisk profil

Best. nr.: 1-1603

RUNARSLAGET
Øyonn Groven 
Myhren
Runarslaget er et 
musikalsk eventyr 
tuftet på en norsk 
middelalderballade 
om musikkens kraft 
– en norsk og særegen 
avlegger av den greske 
myten om «Orfeus og 
Eurydike». Øyonn har 
med oppbakking fra 
SISU 

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

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

Best. nr.: 1-1530

Det var en 
lørdagsaften FIRO

Best. nr.: 1-1520

Soldater og redelig 
sjømenn
Frode Nyvold

"Tradisjonsmusikken 
fra Rørostraktom er 
godt dokumentert 
gjennom både 
notenedtegnelser 
og innspillinger. 
Samtidig har jeg 
savnet en innspilling 
med ulike versjoner 
som går på tvers av de 
«tradisjonelle linjene». 
På masterstudiet 
mitt ved Norges 
musikkhøgskole.

Best. nr.: 1-1601

Breibeint - Åsmund 
Reistad, Vegar 
Vårdal  

Best. nr.: 1-1602

Hitterdal - Anne 
Hytta, Tuva Færden, 
Johanne Flottorp
Kammerorkester i 
trioformat! Med plata 
Hitterdal skaper tre 
hardingfelespillere 
skinnende ny musikk 
av gamle slåtter. Fredag 
3. september slipper 
Anne Hytta, Johanne 
Flottorp og Tuva Færden 
plata med slåtter i friskt 
kammerspill. Hvordan 
låter det om man lager 
arrangementer for tre 
hardingfelespillere

Breibeint  er  en duo 
som består av to garve-
de og meget særpregede 
musikere. Vegar Vårdal 
og Åsmund Reistad har 
samarbeidet i 20 år, i Brei-
beint forener de krefter i 
gnistrende samspill hvor 
hver tone betyr noe, og 
hver frase slynges ut med 
mening! Å stå breibeint er 
noe Vegar og Åsmund har 
gjort så lenge de har spilt 
sammen. 

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.

Anette Thorsheim har 
spelt inn eigne variantar 
av springarar etter ulike 
kjelder i Vestland, samt 
nokre låtar ho har laga 
sjølv. Ho spelar på ein 
ombygd toradar der dei to 
ytste radene har dei same 
tonane som ein vanleg 
toradar har. I tillegg har 
ho atten bassar i venstre-
handa.

Best. nr.: 1-1599

Nedstilt
Anette Thorsheim

Best. nr.: 1-1600

Attkømmen - 
Ingeborg Sommer 

Best. nr.: 1-1510

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

1-1321 Djervt  
LEIF AASANE    

1-1356  SPELEMANNSMØTE

  1-1355 Munnharpe II-
        SIGURD BROKKE

1-13OO Kammersmusikk - 
Stein Villa, Marit Steinsrud

2-2200 - SEVJE -- Gabriel 
Fliflet

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

1-1388 Brurehesten-
Sigrid Kjetilsdotter Jore      

 2-2177  Offroad-  BECAYE

1-1138 Ein etter far-
Raabygg

1-1397 Skattlandet -
Fjøllmannsjentun

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

 1-1415  Den Store stuten

Mari Ormberg, Kari Røynlid 

           TILBUD PÅ EMCDS EGNE PPRODUKSJONER

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

1-1422 Arv og Slarv -

Firo
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1-960 Dalstrøka innafor 
 Flottorp, Nergaard, 
Hoslemo 

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

2-1725 Tigris Nights 
 HASSAN ALBADRI & 
AMIR SAION 

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

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

1-1125 Spursmann - 
KENNETH DE GALA

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

1-870 Stille før stormen 
 FLUKT 

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

1-1430 Leiker 
SANDUM TRIO 

1-1465

Breksja Øyvind 
Brabant

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

3-660 Curved Grooves 
 BALKANSEMBLET 

 1-1080 Veiskille - Slåtter 
fra Oppdal 
 ANDREAS BJØRKÅS 

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

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

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

1-1310 Evig Runddans-
               SANDUM TRIO

  1-1370 Dovre sange- 
   Bjørn Sigurd Glorvigen      

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

2-2110 Ali Baba og Lille
 Lam - Igor Dunderovic

 2-2000 Ndzuti - 
Ivan Mazuze

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

1-1190 Tussegarden - 
Ragnar Haugstøl

 1-1170 Veluringen - 
Øystein Veløre

 1-1160 Tritulen

1-1112 The Nordic 
Fiddlers Bloc

 2-1935 Shama Shama -
 Kouame Sereba

3-825  Roots Almir 
Meshovic, Daniel Lazar

 2-2120 Smile of sun -
NEZAM RAJABZADEH

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

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

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

Så prøver vi å etterkomme dette så langt vi klarer !

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

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

5-064 Sigøynerflammen - 10 sigøyner og romanialbum

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

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

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

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

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

Dynamisk og 
livlig russisk mu-
sikk og sanger, 
presentert av det 
prisbelønte En-
semble Balalaika.
Spilt på origi-
nale russiske 
instrumenter 
balalaikas, bayan 
(knapp trekk-
spill), zhaleika 
(hyrder fløyte) 
etc., alt beskrevet 
i heftet.
.

MÅNEDENS  
ALBUM

-

Best. nr.: 2-2288

BALALAIKA - 
The Russian 
Folk Ensemble
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Åpen profil

Best. nr.: 2-2280

Paralleller og  
kontraster Muzsikas 
Amadinda
These two great, world 
famous ensembles 
both have cult-like 
status. Over the deca-
des a fraternal relati-
onship has developed 
between them, just 
like the numerous 
pulsating qualities, 
cultural similarities 
and identities behind 
the kinds of music.

Best. nr.:2-2284
Rajasthan -  Princes, 
Gypsies and Tribes 

Field recordings made 
in 1962 and 1968 by 

ethnomusicologist Deben 
Bhattacharya, presenting 
a great variety of music 
and indigenous instru-
ments such as raga-based 
songs with sarangi, tabla 
and harmonium; per-
cussion ensembles with 
various drums (nakkara, 
dholak, tasha, tabla and 
mridang)sahnai (oboe), 
(horn) and naubat

Best. nr.: 2--2291

KALINKA  Balalaika 
Ensemble Wolga 

Russiske, hvite russiske og 
ukrainske folkesanger har 
felles røtter i den østlige 
slaviske musikalske tradis-
jonen. Det finnes tre typer 
russiske folkesanger: gam-
le landlige tradisjonelle 
sanger, fortellende "lang-
somme" sanger og urbane 
sanger (1700/1800-tallet). 

Best. nr.: 2--2293

Skravla gård
 Hekla Stålskrengas
"Hekla Stålstrenga ute med 
barneplate Vi skal til Sk-
ravla Gård. Et lite sted ved 
kysten. Her bor forskjellige 
folk og dyr, og i havet utfor 
lurer det også litt av hvert 
i dypet. Bandet har tidlig-
ere blitt klassifisert som 
folkemusikere, åpen klasse-
musikere, visemusikere og 
julemusikere. Nå har de 
fått sjansen til å bidra som 
barnemusikere

Almmiravddas er samisk 
og betyr på ‘himmel-
kanten’ eller der himmel 
møter hav. Johan Sara jr. 
har laget et album med 
kun sin egen stemme. 
Med polyfone stemmer, 
med store klangflater, 
lange melodier med ulik 
fargelegging, harmonisk 
og tonalt tilpasset. Det 
er musikk som beveger 
seg i ulike dynamiske 
landskap; drømmende, 
atmosfærisk og delikat 
sammensatt. Mykt, men 
til tider intenst, kraftfull 

Best. nr.: 2-2289

Musical Sanatorium
Stian Carstensen 

Best. nr.: 2-2294

Almmiravddas 
Johan Sara Jr.

Best. nr.:2-2290
Lillebjørn Nilsen
Andy Irvine 

Best. nr.: 2--2292

STJERNER AV ST. 
PETERSBURG 
- RUSSLANDS 
VAKRESTE 
MELODIER
"The Stars of St. Petersburg" 
presenterer en samling av 
de mest populære russiske 
melodiene spilt med bal-
alaika, bayan (trekkspill), 
gitar, bass balalaika, gousli 
(zither), lojki (treskjeer), 
rojok (tretrompet) og ja-
leika (horntrompet).

Mu l t i - i ns t r u m e nt a l -
ist og komponist Stian 
Carstensen slipper mes-
terverket «Musical Sana-
torium» 22. oktober, 2021. 
Stian Carstensen er en 
genierklært musiker og 
blant annet kjent som 
ledestjernen for det kri-
tikerroste bandet Farmers 
Market. Han er mottaker 
av en rekke priser og har 
samarbeidet med mange 
renommerte artister om 
en rekke prosjekter

Liveopptak fra 1994 er 
tilbake - som album!
Lillebjørn Nilsen og 
irske Andy Irvine hadde 
allerede kjent hverandre 
i omtrent 17 år. Da de 
i 1994 endelig møttes 
på Telemarkfestivalen 
ble det de begge hadde 
drømt, en realitet. Sam-
arbeidet deres resulterte 
i en spennende konsert 
og nå er liveopptaket skal 
liveopptaket endelig utgis 
som album.
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Best. nr.: 6-940

Nils Økland  
Glødetrådar 

Jazz profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Glødetrådar, bestillingsverket for Vossajazz 2016, er et slags «tilbake til 
røttene» for Økland. Voss har vært en viktig del av hans musikalske 

utvikling, både på 80-tallet som student og senere som musikalsk leder på 
Ole Bull Akademiet (1989-95). Tiden på akademiet gav viktige impulser 
til utvikling av hans karakteristiske, personlige stil: en blanding av jazz, fri 
improvisasjon, samtidsmusikk og folkemusikk.

I dette verket holder Økland fast ved sin særegne stil med enkle melodier 
og en inderlig tone som sniker seg inn i ryggmargen. I det ene øyeb-

likket stillferdig og mediterende, i det neste befinner vi oss i et rett fram 
rockeunivers, med full vreng.

«Jeg brukte all energi på å lage et verk som forhåpentligvis ville funge-
re på konsert og har trengt en lang prosess før jeg var klar for å jobbe 

videre med stykket og å omarbeide verket til plate, som er et helt annet 
format.»

16 // Toner på Tvers // Nr.132  www.emcd.no



Jazz profil

Komponist Håkon 
Skogstad sitt nye album 
”Visions of Tango”. Med 
seg har han Trondheim 
solistene - et av Norges 
fremste kammerorkes-
tre, samt den anerkjente 
fiolinisten og tidligere 
konsertmester i KORK, 
Atle Sponberg. I Visions 
of Tango møtes og fore-
nes Skogstads musikk 
med arrangementer 
av verdens mest kjente 
tangoutøver – Astor 
Piazzolla.

«Bre» består av ambient, 
eksperimentell musikk 
som tar lytteren med 
på en fascinerende reise 
gjennom et imaginært 
landskap. 

Tortusas lydmalerier 
inspirerer til mental vi-
sualisering av en verden 
som på én og samme 
tid fremstår abstrakt, 
tåkeaktig, og konkret, 
gjenkjennelig. 

En makeløs trio. Sakso-
fonist Håkon Kornstad 
slipper seg stadig mer 
løs som tenor. Sammen 
med Frode Haltli på ak-
kordion og Mats Eilert-
sen på kontrabass er han 
nå tilake med et vakkert 
andrealbum med sanger 
på tre forskjellige språk, 
og to instrumentalnum-
re. Sjangerblanding er 
et forslitt ord: Håkon 
Kornstad Trio beviser 
for alvor at musikk ikke 
har noen grenser.  

Benjamin Mørks sound 
og spillestil, Mekanisk 
Piano, er en direkte 
konsekvens av at han 
kjøpte et slitent gammelt 
flygel, spraylakkert i blå 
Volvo-metallic. I stedet 
for å late som det var 
et nytt konsertflygel så 
fjernet han alle løse og 
unødvendige deler og 
oppdaget mange meka-
niske, annerledes lyder 
på innsiden av instru-
mentet. 

"Oddmund Finnseth har 
vært en sentral figur på 
den nordnorske jazzsce-
nen i flere tiår, både som 
musiker, som en pådri-
ver i jazzmiljøet rundt 
Sortland og Vesterålen, 
og som basslærer - hvor 
han har inspirert flere 
generasjoner av talent-
fulle jazzmusikere.

Best. nr.: 6-945
Visions of Tango
Håkon Skogstad

Best. nr.: 6-948
Mechanical piano
Benjamin

Best. nr.: 6-946
For you alone
Håkon Kornstad 
Trio 

Best. nr.: 6-947
Dedications
Oddmund Finnseth

Best. nr.: 6-941
St. Hanshaugen 
Steel  -  
Geir Sundstøl

Best. nr.: 6-942
Fly -  Ladybird 
Orchestra

Best. nr.: 6-944
BRE   - Tortusa

"Strengenes Herre, Geir 
Sundstøl, er tilbake med 
sitt fjerde soloalbum, 
St.Hanshaugen Steel er 
en hyllest til et stålverk 
ved samme navn, som 
var i drift mellom 1890 
og 1969, og lå på vakre 
St.Hanshaugen i Oslo, 
hvor Sundstøl holder 
til. Albumet lokker oss 
med på en drømmeferd 
gjennom lydlandskaper 
av sjeldne instrumente., 

Jazzsekstetten Lady Bird 
Orchestra spiller melo-
diøs jazz med fengende 
melodier, uttrykksfulle 
tekster og er samtidig 
helt uredde for god, 
utforskende improvisa-
sjon. Sammen skaper de 
låter i krysningspunktet 
hvor det komponerte 
møter det frie. Med 
musikere fra band som 
Kongle Trio, Mall girl, 
Damata og Bye Lila, 

Jon Øystein Rosland 
har siden etableringen 
av Scheen Jazzorkester 
komponert og arrangert 
til orkesteret. Det har 
blitt en rekke enkeltstå-
ende verker og i 2016 
kom bestillingsverket Ta-
manoar bestående av 10 
låter. Tamanoar ble spilt 
inn i Rainbow Studios og 
utgitt på Losen Records, 
og utgivelsen har høstet 
mange strålende kritik-
ker fra inn og utland

Best. nr.: 6-943
Logical Fallasies
Scheen Jazzorkester
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Romani profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Best. nr.: 5-400

GYPSY MUSIC Et berusende album med en klinkende samling av sigøyner-
musikk.16 stykker fra Ungarn, Russland, Sentral-Asia, Ro-
mania og Balkan, over en time med musikk, fra de svært 
tradisjonelle til dagens moderne gjengivelser, presentert av 
noen av de fineste eksponentene i sjangeren. Informasjon 
om hver av brikkene. 
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Romani profil

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

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

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

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

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

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

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

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

Best. nr.: 5-228

Mon Histoire   
Esma

Best. nr.: 5-347

Delibab mirage
Bologh Kalman & 
Cipsy Cimbalom 

Best. nr.: 5-354

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

Best. nr.: 5-393

Recycle 
Cimbaliband  

Best. nr.: 5-390

Cserepes  
Blacklake

Best. nr.: 5-372

Gipsy Crossroads
Karavan familia

Best. nr.: 5-373

Cimbalomduo
Balogh kalman &  
Lukacs Miklos

Best. nr.: 2-2230

Fanfare Ciocarlia
Onwards to mars! 
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Sveti Sava:
Tradisjonell mu-
sikk og sanger fra 
ulike regioner i 
Serbia. 
Spennende og 
brennende dan-
ser, nydelige bal-
lader, spilt med 
trekkspill, fløyte, 

Balkan profil

fioliner og trom-
mer. 
Mange fargebil-
der, inkludert de 
ulike regionale 
kostymene, pluss 
omfattende infor-
masjon om hver 
av sangene og 
skikkene de refe-
rerer til på en-
gelsk, tysk, fransk 

og spansk.

MÅNEDENS 

Best.nr. 3-840

SERBIA  - TRA-
DITIONAL  MU-
SIC

MÅNEDENS  
ALBUM
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Balkan profil

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

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

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

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

Best. nr.: 3-823

I just arrived 
Félix Lajkó
 

Best. nr.: 3-777

Divine Romanian 
Songs

Best. nr.: 3-813

Live in Melbourne
Xylouris  Ensemble

Best. nr.: 3-828

Cimbaliband 
Balkán Projekt

Best. nr.: 3-825

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

Best. nr.: 2-1955

MeltemI - Wind of 
Mykonos

Best. nr.: 2-2157

In the name of our 
ancestors
PoemusOluf Dimitri Røe er født 

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

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

Best. nr.: 2-2187

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

MÅNEDENS  
ALBUM

Best. nr.: 4-923

Live in Telemark 
- Lillebjørn 
Nilsen, Andy 
Irvine

Liveopptak fra 1994 er 
tilbake - som album! 
Lillebjørn Nilsen og 
irske Andy Irvine hadde 
allerede kjent hverandre 
i omtrent 17 år. Da de 
i 1994 endelig møttes 
på Telemarkfestivalen 
ble det de begge hadde 
drømt, en realitet. Sam-
arbeidet deres resulterte 
i en spennende konsert 

og nå er liveopptaket 
skal liveopptaket endelig 
utgis som album. Hvis 
det ikke hadde vært for 
invitasjonen fra Tele-
markfestivalen, hadde 
det kanskje gått 17 år til.
- "Vi møttes i sommer 
da jeg var på besøk i Du-
blin. Men, vi hadde så 
mye å snakke om at det 
rett og slett ikke var tid 

til å øve. I dag var altså 
første gang vi virkelig 
satte oss ned og gikk 
gjennom materialet vårt. 
Albumet er fylt av et 
fantastisk utvalglåter, 
både seriøse og humo-
ristiske, men felles er 
det at alle er preget av 
to artister i toppform. 
Norsk og irsk folkemu-
sikk går hånd i hånd 
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Keltisk profil

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

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

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

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

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

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

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

Best. nr.: 4-910

The Spinning 
Wheel 
Darren Lynch

Best. nr.: 4-919
SPIRIT   
Dervish

Best. nr.: 4-784

Tradivarious
Tradivarious

Best. nr.: 2-2172

Appelation D’Origi-
ne Controlée
La Bottine Souriante

Best. nr.: 4-802

The Nortern Breeze 
Michael Balatti

Best. nr.: 4-793

Tuning the road
Louise Mulcahy

Best. nr.: 4-794

Pagan Irish,  
Cath Finntragha 
Eoinduignan

Best. nr.: 4-803 

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