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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,-

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

Best. nr.: 3-814

Xylouris White

Best.nr.: 2-2179

Best Live-
Huun-Hur Tu

SOMMER 
TILBUD
150 KR
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Innhold

AVBESTILLINGSFRIST
MÅNEDENS ALBUM

16 JUNI

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

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

MÅNEDENS  
ALBUM

Øyvind Brabant frå Nes i 
Hallingdal har gjennom ein 
mannsalder vore ein av lan-
dets aller fremste utøvarar 
på hardingfele. I Hallingdal 
står han i ei særstilling, og 
ein kan trygt hevde at han 
står fram som den fremste 
utøvaren, læremeisteren og 
tradisjonsbæraren på sitt 
instrument i sitt tradisjons-
område.
Brabant, fødd 1956, lærde 
hardingfele på ei tid då 
interessa for slåttespel på 
hardingfele i Hallingdal var 

Best. nr.: 1-1465

BREKSJA
Øyvind Braband

låg, og lokalt er det difor få 
andre hardingfeleutøvarar 
i hans generasjon. Han 
er difor eit svært viktig 
bindeledd mellom dei eldre 
utøvarane han lærde av (til 
dømes Knut Myrann, Odd 
Bakkerud og Jens Myro) 
og dei yngre spelemennene 
han har lært opp. Øyvind 
har lagt ned ein stor innsats 
i spelopplæring og hatt 
hundrevis av elevar som 
lærar i Gol kulturskule, i 
spelemannslaga og på ymse 
spelkurs i heile landet.

Øyvind har òg vore veldig 
medviten rolla si som 
tradisjonsbærar. Han har 
oppsøkt dei fleste eldre spe-
lemenn i Hallingdal som 
var aktive i hans yngre år. 
Sidan har han tilegna seg 
mykje materiale via arkiv-
oppak av eldre spelemenn.
Han har hatt ei lang karri-
ere som kappleik og kon-
sertspelemann. Han spela 
seg tidleg opp i eliteklassa, 
klasse A, på landskapplei-
ken. 
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Nordisk profil

Best. nr.: 1-1456

STIEN EG FANN
Gro Kjelleberg Solli

Aslak Brimi tek steget frå 
landets fremste felespelar 
til komponist. Han skriv: 
Komposisjonane på denne 
plata er eit lite utvalg 
eg vonar fell i smak. På 
innspelinga er det med 
fantastiske musikarar. 
Bjørn Kåre Odde har gått 
same spelmannsskule som 
eg i Lom spelmannslag, 

Knut Kjøk (1948-2016) var 
kanskje den fremste spele-
mannen i flatfeledistriktet 
frå 80-talet og framover 
til han døydde. På denne 
plata har vi samla dei beste 
opptaka med han frå nrk 
og kappleikar. Knut plukka 
sjølv ut låtane til dette 
albumet nokre år før han 
døydde.

Best. nr.: 1-1461

VEV
Aalak Brimi Kvartett

Best. nr.: 1-1462

KNUT KJØK

Best. nr.: 1-1457

NAKEN
Jo Einar Jansen

Best. nr.: 1-1458x

Slåtter etter 
besefar Haldor Røyne

Best. nr.: 1-1459

Heimen der ute
Sudan Dudan

Her er eit utvalg av 
repertoaret som har fulgt 
Gro Kjelleberg Solli på 
konsertscener
dei siste åra, saman med 
musikarar ho har samar-
beidd lenge med.
Du får høyre folketonar 
frå Nordmøre og Romsdal, 
stubbar og viser frå Os i 
Østerdalen og Røros, samt 
tre eigenskrivne songar 

Naken er meg. En fele om 
gangen, spilt inn alene i 
nattens mulm og mørke 
i en knakende kirke oppi 
Markabygda. På det mest 
intense kunne jeg høre 
hvordan den salige delen 
av grendas befolkning 
banket på. Jeg hadde ikke 
nerver til å slippe de inn, så 
derfor får jeg aldri vite om 
de foraktet musikken, eller 
om de ville inn og danse og 
skåle i altervinen.

Gitaristen Haldor Røyne 
har de siste årene vært å 
se på scenen sammen med 
artister  som Frida Ånne-
vik, Daniel Kvammen og 
Ingebjørg Bratland. Nå 
kommer han med
sin egen soloplate, hvor 
han tolker bestefarens har-
dingfeleslåtter på gitar.
 

Best. nr.: 1-1460

SKRIBLE 
Majorstuen

Det er ikkje ofte Morgan 
Kane, Kristin Lavransdat-
ter, Per Waglen og Lens-
mann Geissler nemnast i 
ei og same setning. Men 
då dei fem musikarane og 
komponistane i folkemu-
sikkensemblet Majorstuen 
vart utfordra til å bruke 
litteratur som inspirasjon, 
bestemde dei seg for å bruke 
heile spekteret, frå moderne 

Å vente på ny musikk frå 
denne duoen, er som å 
lengte heim. No kjem en-
deleg den fjerde plata og 
stiller lengten med ”Hei-
men der ute”. Fem år er 
gått sidan Marit Karlberg 
og Anders Røine ga ut plata 
”Inntil i dag”. Platemelda-
rane var over seg. Smale og 
små publikasjonar, breie og 
riksdekkande aviser;

Best. nr.: 1-1463

Gamle danser fra 
Sandsvær

Albumet består av 26 
slåtter innspilt i årene 1958 
og 1962. Musikerne er; 
Arnt Haugen (trekkspill) 
og Ingolf Sunde (fele). 
Begge fremtredende i sitt 
lokalmiljø på Kongsberg. 
Arnt Haugen er dessuten 
blant Skandinavias mest 
folkekjære og berømte 
trekkspillere gjennom 
tidene. 
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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

2-2100 Gabriel Fliflet
 - Valseria

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 

1-1100 Arban 
 BERIT ALETTE MIENNA 

1-1290 SIVER NATTMANN- 
Siste ord og tanker   

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

 5-290 Pre develske drom 
 HENNING GUSTAVSEN 
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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

1-1140 FIVE MEN IN A BOAT

 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

Almir Meskovic og Daniel 
Lazar har begge 20 års er-
faring med klassisk musikk 
bak seg. Begge har studert 
ved  Norges Musikk-
høyskole. I tillegg har de 
begge en solid forankring 
i tradisjonsmusikk fra sine 
land. Almir er fra Bosnia 
og Daniel fra Serbia. 

Med sine røtter fra Balkan, 
iblandet skandinaviske ele-
menter, har denne duoen et 
helt spesielt særpreg uten 
sidestykke. De blander et 

Best. nr.: 3-825

Ajde Jano
Almir & Daniel

stort spekter av stilarter 
og sjangre, alt fra balkan-
ske rytmer og russiske 
folketoner, til Mozart og 
sigøynermusikk. 

De begynte begge sine 
musikalske reiser midt 
under de vanskelige årene 
på Balkan, noe som også 
har gitt dem en ekstra 
glød og iver etter å nå sine 
store mål I livet; å dele sin 
musikalske arv. 

 

MÅNEDENS  
ALBUM

-

NYHET FRA EMCD
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Åpen profil

Bandmedlemmene Iŋgor 
Ántte Áilu Gaup, Nils 
Martin Kristensen, Heaika 
Hætta, Roger Ludvigsen 
og Sverre Hjelleset har 
alle hatt sine egne ulike 
karrierer innenfor musikk 
og samisk teater. 
Ivnniiguin skaper en 
helt spesiell stemning og 
bringer syttitalls-rock på 
samisk tilbake til nåtiden – 
i moderne format. 
,  

Fra Tyrkia medvirker Özer 
Özel og Omer Arslan på 
henholdvis tambour per-
kusjon, og Mahdi Teimori 
fra Iran på ney-fløyte. 
Coşkun spiller også sten-
geinstrumentene kopuz og 
baghlama.

Baljelauget har utspring i 
eit mangeårig samarbeid 
mellom bluesartisten Olav 
Undeland og harding-
felespelemannen Arne 
Anderdal. Dei starta med eit 
repertoar som kombinerte 
førkrigsblues og slåttar frå 
hardingfelerepertoaret. 
Dette er vidareført i denne 
gruppa med nynorske 
tekstar til både tradisjo-
nelle melodiar og sjølvlaga          

Best. nr.: 2-2212

Ánte
 Ivnniiguin

Best. nr.: 2-2213

Baljelauget
Baljelauget 

Best. nr.: 2-2206 
Intersection
Tania Saleh

Best. nr.: 2-2208

Cabo Verde 
Instrumental
 2 CDer kr 300

Best. nr.: 2--2209

The Spirit and 
Soul of Cabo 
Verde 

Tania Saleh er sanger, låtskri-
ver og visuell kunstner fra 
Libanon. Hennes sanger er en 
blanding av tradisjonell ara-
bisk musikk og vestlig mu-
sikk. Hun har en lidenskap 
for visuell kunst, illustrasjon 
og animasjon, og ved å blan-
de det musikalske med det 
visuelle oppstår spennende 
prosjekter.isekvenser

Cape Verde, Africa, South 
America, Caribbeans ...

LUSAFRICA was created 
in 1988. At first based on 
cape verdean music, the 
label meets its first success 
in 1991 with Cesaria Evora 
who becomes a major Wor-
ld Music icon on the planet. 

After her, a number of Cape 
verdean talents rise such 
as Lura, Teofilo Chantre, 
Tcheka, Mario Lucio, Bau... 
The company also enlarged 
its fields of action with 
other areas represented by 
artists like  Bonga (Angola), 
Boubacar Traoré (Mali), Sia 
Tolno (Guinea), Mounira 
Mitchala (Chad), Pierre 
Akendengue (Gabon).

Cape Verde, Africa, South 
America, Caribbeans ...

LUSAFRICA was created 
in 1988. At first based on 
cape verdean music, the 
label meets its first success 
in 1991 with Cesaria Evora 
who becomes a major 
World Music icon on the 
planet. 

After her, a number of 
Cape verdean talents rise 
such as Lura, Teofilo Chan-
tre, Tcheka, Mario Lucio, 
Bau.. Cesaria Evora, Ilodo 
Lobo, 'Bama, Tito Paris, 
Boy Ge Vendes, Celina 
Pereira, Bau, Luis Morais, 
Voz de Vabo Verde., 

2 CD'er kr 300

Best. nr.: 2-2210    

 Endless path 
Mahsa Vahdat,
Cuskun Karademir
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Best. nr.: 6-800

Encounters
-Sigurd Hole Trio

Jazz profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Etter suksessen med det 
kritikerroste solobass-al-
bumet ”Elvesang” (utgitt i 
januar 2018) er Sigurd Hole 
allerede i april samme år 
aktuell med ny utgivelse i 
eget navn - denne gang som 
komponist og leder for sin 
egen trio. Med seg har han 
Jarle Vespestad på trommer 
og Håkon Aase på fiolin.

 På sitt debutalbum ”En-
counters” henter trioen 
blant annet inspirasjon 
den arabiske kulturarven, 
klassisk indisk musikk
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Jazz profil

Atonement er kanskje 
best oversatt til norsk som 
forsoning eller prosessen 
med å bli hel igjen etter å 
ha blitt splittet. I kristen 
forstand antyder ordet 
aksept av doktrinen om 
at Jesus tok på seg våre 
synder for å frigjøre oss. 
Og det er i dette landskap 
musikken beveger seg på 
denne utgivelsen.

Into the wild hills første 
utgivelse ”Jazz album 2018” 
presenterer en ny sammen-
setning av musikere som 
spenner over fire tiår med 
norsk jazzhistorie: Vetera-
nen Morten Halle (1957), 
Gunnar Halle (1965), Helge 
Lien (1975) samt "ungdom-
mene" Christian Meeas 
Svendsen og Andreas 
Wildhagen

«Dedication» er på mange 
måter en videreførelse av 
det forrige albumet, «On 
my own» (2016). Rent mu-
sikalsk har den organiske 
live-følelsen blitt tatt med 
videre, men nå med et ty-
delig steg nærmere Soul og 
med den drivende rytmen 
og grooven solid plassert 
midt i fokus. Beady Belle 
skriver - og har alltid skre-
vet - popmusikk

Albumet består hovedsa-
kelig av saksofon opptak 
som har blitt samplet og 
behandlet gjennom elektro-
nisk programmer. 
Atmosfæren spiller en 
viktig rolle og kommer 
naturlig fra opptak i ulike 
rom på Kultursenteret og 
tidligere ølbryggeri Tou 
Scene i Stavanger

Elvesang slippes i januar 
2018, og er Sigurd Holes 
første utgivelse for solo 
kontrabass. Musikken 
tar utgangspunkt i hans 
mangeårige utforskning 
av kontrabassen som lyd-
medium inspirert av blant 
annet klanglige elementer 
fra norsk folkemusikk 
og lyden av den japanske 
bambusfløyten Shaku-
hachi. .

Best. nr.: 6-805 
Atonement
Bendrik Hofseth

Best. nr.: 6-808

Tortusa II 
Breistein

Best. nr.: 6--806

Dedication
BEADY BELLE

Best. nr.: 6-807

Elvesang
Sigurd Hole

Best. nr.: 6-801

Elephant 9
Best. nr.: 6-802

Blastic Sun
Svein Finnerud Trio

Best. nr.: 6-803

FLOR
MARIT SANDVIK

Best. nr.: 6-804

Into the Wild Hills
Elephant9 blends the 
virtuosic precision of King 
Crimson and Yes with the 
jazz-fusion explorations 
of electric Miles, Weat-
her Report and the Tony 
Williams Lifetime. Key 
and time signatures change 
constantly as the quartet 
helters and skelters betwe-
en tightly composed se-
ctions, driving kosmische 
interludes and bucolic 
Canterbury excursions

Plastic Sun er legendariske 
Svein Finnerud trios andre 
og kanskje aller beste   
album. Endelig kommer 
en nymastret og påkostet 
utgave av denne fort satt 
relativt underkjente skat-
ten fra norsk jazzhistorie. 
Svein Finnerud Trio var en 
av de klareste og sterkeste 
stemmene innen den nor-
ske avantgarden på slutten 
av sekstitallet .Liner notes 
skrevet av Mosnes.

 Selv om det er langt fra 
Tromsø til Rio de Janeiro, 
har Marit Sandvik & Nova 
Onda omfavnet den brasi-
lianske musikktradisjonen 
og gjort den til sin egen. 
Siden 2013 har de seks  
usikerne jobbet frem et 
eget sound, forankret både 
i jazz og MPB – Música Po-
pular Brasileira. Med sine 
utsøkte melodier og fiffige 
rytmer innbakt i utvidede 
harmonier, brasilianske 
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Almir Meskovic og Daniel 
Lazar har begge 20 års er-
faring med klassisk musikk 
bak seg. Begge har studert 
ved  Norges Musikk-
høyskole. I tillegg har de 
begge en solid forankring 
i tradisjonsmusikk fra sine 
land. Almir er fra Bosnia og 
Daniel fra Serbia. 

Med sine røtter fra Balkan, 
iblandet skandinaviske 
elementer, har denne duoen 
et helt spesielt særpreg uten 
sidestykke. De blander et 

Romani profil

stort spekter av stilarter og 
sjangre, alt fra balkanske 
rytmer og russiske folketo-
ner, til Mozart og sigøyner-
musikk. 

De begynte begge sine mu-
sikalske reiser midt under 
de vanskelige årene på 
Balkan, noe som også har 
gitt dem en ekstra glød og 
iver etter å nå sine store mål 
I livet; å dele sin musikalske 
arv. 

MÅNEDENS  
ALBUM

Best. nr.: 3-825

Ajde Jano
Almir & Daniel

NYHET FRA EMCD
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Romani profil

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

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

We have formed our 
repertoire from Gipsy Folk 
music arrangements. We 
play Gipsy folk songs and 
tunes with own lyrics from 
Hungary to Balkans and 
from Russia 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 wor-
ld’s stages with their hugely 
exciting performances while 
each Ciocarlia album has 
topped the European World
Music charts, driven D.Js 
crazy and inspired countless 
imitators.

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 ac-
quaint audiences with their 
art and the potential in this 
emblematic instrument. 
The result is novel and 
poignant; jazz meets folk 
under the flag of musical 
proficiency. 

Stand Up, People presents 
the diverse and almost 
forgotten sounds of 60s 
and 70s Serbia, Macedonia 
and Kosovo, with nineteen 
tracks that highlight the 
flowering 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-xxx

Mosaic
Fouche Monet

Best. nr.: 5-372

Gipsy Crossroads
Karavan familia

Best. nr.: 5-373

Cimbalomduo
Balogh kalman &  
Lukacs Miklos

Best. nr.: 5-377

Onwards to mars!
Fanfare Ciocarlia
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Almir Meskovic og Daniel 
Lazar har begge 20 års er-
faring med klassisk musikk 
bak seg. Begge har studert 
ved  Norges Musikk-
høyskole. I tillegg har de 
begge en solid forankring 
i tradisjonsmusikk fra sine 
land. Almir er fra Bosnia 
og Daniel fra Serbia. 

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 

Best. nr.: 3-825

Ajde Jano
Almir & Daniel

Balkan profil

og sjangre, alt fra balkan-
ske rytmer og russiske 
folketoner, til Mozart og 
sigøynermusikk. 

De begynte begge sine 
musikalske reiser midt 
under de vanskelige årene 
på Balkan, noe som også 
har gitt dem en ekstra 
glød og iver etter å nå sine 
store mål I livet; å dele sin 
musikalske arv. 

MÅNEDENS  
ALBUM

NYHET FRA EMCD

20 // Toner på Tvers // Nr.119 www.etniskmusikklubb.no



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.

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

Best. nr.: 3-823

Most jöttem [I 
just arrived]-Félix 
Lajkó

Best. nr.: 3-814

Xylouris White
Best. nr.: 3-813

Live in Melbourne
Xylouris  Ensemble

Best. nr.: 3-822

A thousand 
cranes
Cigdem Aslan

Best. nr.: 3-793

Angelina
The Bulgarian Voices

Best. nr.: 3-818

Greek Folk Music
Bratimia

Best. nr.: 2-2157

in the name of 
our ancestors
PoemusOne of the unifying musi-

cal elements in Bulgarian 
Voices Angelite’s Angelina 
is the rhythm. The Bulgari-
an folk-music is famous for 
the abundance of irregular, 
asymmetric measures – 
dubbed by Bela Bartok the 
"Bulgarian rhythm". Many 
of the songs on the album 
are built on such a meter 
and rhythm base. 

The 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.
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Keltisk profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Best. nr.: 4-810

The Spinning Wheel  
DARREN LYNCH 

Darren is a folk musician 
and author from Dublin, 
Ireland. He plays a mixture 
of folk songs from Ireland, 
Scotland, England and 
America. 

It was then in his late 
teens that he picked up 
the banjo and then later 
the octave mandolin and 
mandola. He learned from 
some of the great folk and 
trad musicians in his area: 
that included Tom Moran, 
Liam O'Neill, Darach de 

Brun and John Lane. He 
then went on to play and 
record with such bands as 
The Broadside Merchants, 
So-Ranna, Tam-Lin and 
The Feekers. 

Darren Lynch's keen ear 
for a song, along with 
intricate bouzouki work, 
adds a rich, diverse layer to 
this album and his take on 
these folk songs are rooted 
in a strong tradition of 
Ballyfermot Musicians.

Darren Lynch: Bouzouki, 
Vocals
Derek Copley: Banjo, 
Mandolin
Ais Conway Keogh: Fiddle
Produced by: Darren 
Lynch
Recording Engineer: 
Gareth Desmond, Loop 
Studio's
Photography: Joe Butler
'
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Hailing from County Wa-
terford, Kerry, Dublin and 
Donegal in Ireland, Danú 
is one of the leading tradi-
tional Irish ensembles of 
today. Their standing room 
only concerts throughout 
Ireland are true events 
featuring high-energy per-
formances and a glorious 
mix of ancient Irish music 
and new repertoire.

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

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

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

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

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

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

Best. nr.: 4-787

BUAN
Danu

Best. nr.: 4-788

Skipper`s alley
Skipper`s alley

Best. nr.: 4-784

Tradivarious
Tradivarious

Best. nr.: 2-2172

Appelation D’Ori-
gine Controlée
La Bottine Souriante

Best. nr.: 4-802

The Nortern Breeze 
Best. nr.: 4-793

Tuning the road
Louise Mulcahy

Best. nr.: 4-794

Pagan Irish,  
Cath Finntragha
Eoinduignan

Best. nr.: 4-803 

The High Stool- 
Calm Keane & 
Martin Dermody

Keltisk profil

Traditional Irish Music 
from North Dublin, a lively 
collection of Traditional 
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 
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