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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

10 SEPTEMBER
Prisliste CD
• Enkelt cd kr 180,-

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

• 10-pakk kr 399,-

Prisene varierer etter leverandør 
10% fast medlemsrabatt

Ans. utgiver  
Etnisk Musikklubb AS

Daglig leder 
Arne Fredriksen

Redaktør

Arne Fredriksen

Postadresse 
Masovngata 18 
N-3616 Kongsberg 
Norge

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

Mobil 
94970591 
Telefontid mellom kl. 10.00-16.00

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

Bankkontonummer 
7139.05.27440

Grafisk utforming 
Arne Fredriksen 
Silje S.Fredriksen

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

Stiftere

• Arne Fredriksen

• Folkemusikkstudiet på 
Rauland

• Førde Int. 
Folkemusikkfestival

• Kongsberg Jazzfestival

• Landslaget for 
Spelemenn

• Landslaget for 
Folkemusikk i 
barnehage og skole

• Senteret for 
Internasjonal

• Folkedans

• Telemarkfestivalen

• Vossa Jazz

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

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

Best. nr.: 1-1465

BREKSJA
Øyvind Braband

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 
låg, og lokalt er det difor 
få andre hardingfeleutøva-
rar 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
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Nordisk profil Nordisk profil

Best. nr.: 1-1467

Vårevinden
Ragnhil Furholt Trio

MÅNEDENS  
ALBUM

Tor Homleid var i sin tid 
ein av dei beste spele-
mennene i Drangedal, eit 
område med ganske få spe-
lemenn i dag. Dette er difor 
ein viktig dokumenta-
sjonsplate for å vise korleis 
musikken i Drangedal var 
tidlegare.

Alfred Maurstad er blant 
Norgeshistoriens fremste 
kulturpersonligheter. Han 
var landskjent både som 
spillemann, skuespiller, 
filmstjerne og regissør i 
store deler av det forri-
ge århundre. På en ny 
dobbelt-CD rettes fokuset 
mot Alfred Maurstad som 
folkemusiker. får vi høre 
han som hardingfelespiller, 

Best. nr.: 1-1472

Drangedalspel
Tor Homleidt

Best. nr.: 1-1473

Alfred Maurstad

Best. nr.: 1-1468 

Skal du langt
Margrete Nordmoen

Best. nr.: 1-1469

Tuddalsspel i 
Oslo Kjell Christian 
Mudtgaard 

Best. nr.: 1-1470

EGDE
Bjørn Kåre Odde, Ole 
NilssenRagnhild Furholt er ein av 

landets fremste folkesonga-
rar. Ho kjem frå Vest-Ag-
der, men har no i mange år 
vore lærar i folkemusikk 
ved Raulandsakademiet i 
Telemark. Repertoaret har 
ho både direkte etter eldre 
songarar, etter arkivopptak 
og ho har tolka eldre note-
nedteikningar. Med seg på 
denne plata har ho Anders 
Røine og Elisabeth Vatn.

Og jeg liker å tenke på alle 
dem som jeg  aldri har 
møtt og ikke vet noe om, 
folk som levde for lenge, 
lenge sida, og folk som 
lever her og nå, at de har 
gjort akkurat det samme  
som meg. De har gjort 
sangene til sine. Sangene 
er formet og farget av 
mange levde liv –

Kjell Chr. Midtgaard lærte 
av dei beste spelemennene 
på slutten av 60-talet og 
framover, slike som for 
eksempel Kjetil Løndal. På 
denne plata har han plukka 
ut låtter som ikkje har blitt 
spelt inn tidlegare - ofte litt 
kortare og enkle låttar!
 

Garmo er ei bygd i Lom 
kommune der folkemusik-
ken og gamaldansen har 
stått svært sterkt i mange 
generasjonar. Tettleiken 
av dyktige spelmenn og 
viktige tradisjonsberarar i 
bygda er, og har vore, høg 
gjennom ei årrekkje.

I dette prosjektet er det to-
radermusikken frå Garmo 
som er i fokus. Dei gamle 
slåttane som har vore spelt 
på torader/durspel er ikkje 
dokumentert i like sterk 
grad som felemusikken frå 
bygda. Difor blir denne 

Best. nr.: 1-1466

Garmospel
Rune Sjurgard, Olav 
Haugen, Jan Fyrun

innspelinga eineståande 
når det gjeld CD-prosjekt 
med tradisjonsslåttar frå 
Garmo brukt på torader, 
som tema.

Nokre av dei som mest har 
utøvd toradermusikk frå 
Garmo, er dei velvaksne 
karane Jan Fyrun, Rune 
Sjurgard og Olav Haugen. 
Desse spelmennene har lagt 
vekt på å vidareføre dei lo-
kale tradisjonsslåttane som 
har vore spelt på durspel i 
Garmo. Dette gjeld særleg 
runddansslåttane som har 
vore mykje brukt til dans 

frå gamalt av. Desse lokale 
spelmennene har spelt tra-
disjonsmusikk på durspel 
sidan 70-talet.
På innspelinga blir det 
solospel på ein- og torader, 
duettar og samspel med 
desse tre bygdaspelmen-
nene. Mange av slåttane 
har utøvarane lært direkte, 
eller frå eigne upptak, av 
opphavsspelmennene. Det 
blir slåttestoff av/etter blant 
andre Sigurd Biløygard, 
Lars Haugtredet, Erling 
Kjøk, Hans W. Brimi, Iva 
Kolden og Sjugurd Garmo.

Best. nr.: 1-1471

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

De to folkemusikarane Bjørn 
Kåre Odde og Ole Nilssen 
framfører komposisjoner av 
Sommero, Bjørset og Plagge 
på fele og trekkspel! Odde 
og Nilssen har båe bakgrunn 
frå Norges musikkhøgskule 
og er nyetablerte, profes-
jonelle musikarar. Henning 
Sommerro: Three pieces for 
violin and accordion

Best. nr.: 1-1474

LØTEN 2018 Tho-
mas Nilssen, Ole Nilssen

Plata du nå holder i handa 
er ei trekkspellplate med 
musikk fra Løten. Trygve 
Kjeverud, Ottar Nysve-
en, Peder Talbak og Ole 
Langmoen er noen av våre 
musikalske idol. De har 
hver for seg og sammen 
spilt trekkspell i Løten i 
nesten 100 år, og har skapt 
det som i dag er en del av 
folkemusikktradisjonen
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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 

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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1-1311 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

Harpreet Bansal Samaya, 
son presenterer sine 
hovedprosjekter innen den 
nord-indiske raga-tradi-
sjonen. Med seg har hun 
musikere med bakgrunn 
innen nord-indisk klassisk 
tradisjon, vestlig klassisk 
musikk, jazz, og persisk 
musikk.

Det musikalske materi-
alet er en kombinasjon 
av Bansals egne kompo-
sisjoner og improviserte 
partier.
Harpreet Bansal er en 

Best. nr.: 2-2215

Samaya
HAPREET BANSAL

norsk-indisk fiolinist og 
komponist. Hun er opp-
vokst med den nord-indis-
ke klassiske tradisjonen og 
hadde sin far, Harbhajan 
Singh Bansal, som sin 
første Guru. Hennes for-
melle utdanning er innen 
vestlig klassisk musikk, 
med masterfordypning i 
indisk klassisk musikk. 
Bansal er svært anerkjent 
som en særegen tolker av 
de nord-indiske ragaene. 
Hun har siden 2017 vært 
kunstnerisk stipendiat ved
Norges Musikkhøgskole.

Samaya betyr tid, og er et 
begrep som er sentralt i 
raga-tradisjonen. Ragaer 
er knyttet til forskjellige 
tidspunkt på døgnet og til 
forskjellige tider på året. 

Det viser også til utviklin-
gen av ragaene, både kom-
posisjonenes utvikling over 
tid, men også den dyna-
miske musikaliteten under 
selve fremførelsen. Siden to 
år gamle Harpreet Bansal 
lærte sin første raga, 

MÅNEDENS  
ALBUM

-

Åpen profil

Det er en ny, uredd, sterk 
og sårbar artist, musiker 
og låtskriver vi får møte 
på Susanne Lundeng sin 
10. utgivelse "Det va nære 
på". For første gang har 
hun skrevet og synger egne 
tekster.
Ord om det nære i livet, 
om nyanser, raushet, det 
som nesten gikk, stolthet 
har blandet seg inn i felelå-
tene hun skriver, men også 
blitt selvstendige sanger. 

A gorgeous Fado album, 
sung by Rodrigo Costa 
Felix, with several of his 
own songs as well as special 
collaborations and duets 
(with Katia Guerrero and 
Aline Frazao). 

Amalia Rodrigues. 

La Voix des Géants (The 
Voice of Giants) Collection 
is a budget priced series 
from Chant du Monde, 
dedicated to the finest re-
pertoire from international 
stars and some of the grea-
test names in French chan-
son. Each album features 
40 tracks and is attractively 
packaged in a digipack with 
French/English liner notes 

Best. nr.: 2-2217

Det va nære på
Sunanne Lundeng

Best. nr.: 2-2220

Fado Final - Alan-
dono

Best. nr.: 2-2216 
Samklang
 Inger Lise Stulien

Best. nr.: 2--2209

The Spirit and 
Soul of Cabo 
Verde 

Det musikalske landskapet til 
Inger Lise ligger i folke-
vise-pop-sjangeren, med 
innslag av country, roots og 
folkemusikk. Blant duett-
partnerne på utgivelsen kan 
det nevnes: Sondre Bratland, 
Thom Hell, Trygve Skaug, 
Olav Stedje, Kirsten Bråten 
Berg, Kim Andre Rysstad, 
Fjellfolk, Stein Roger Sordal 
med flere 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.: 2-2219   

 Fados de Amor 
Rodriko Costa Felix,

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

Best. nr.: 3-825

Roots
Almir Mekovic, Daniel 
Lazar 

”Den tradisjonelle samiske 
musikken har alltid vært en 
av mine sterkeste referanser, 
men det er første gang jeg 
har omfavnet joiken som 
mitt eget musikalske utt-
rykk. Nå var tiden endelig 
inne”, sier Niko.
Spellemannsprisvinneren 
fra 2003 bærer samme et-
ternavn som sin gudfar Nils-
Aslak Valkeapää, kanskje 
den mest kjente samiske 
kunstneren og
kulturbæreren gjennom 
tidene. Joiken var ett av hans 

Best. nr.: 2-2218

RAFI
Niko Valkeapaa
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Best. nr.: 6-810

Children & 
Cosmopolitans
Bendik Hofseth

Jazz profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Jazz profil

Helene Høye, fele og Ole 
Sigvard Lunnan, flygel, har 
gleden av å presentere et 
nytt repertoar i innspil-
ling. 13 slåtter, musikalske 
bilder og historier, om 
natur og mennesker. 11 av 
slåttene har de komponert 
selv, to er gamle slåtter fra 
Gudbrandsdalen. Slåttejazz 
er deres lek med tradisjon 
og skaperglede, fele og 
klaver, folkemusikk

"Komposisjonene på 
«Copenhagen Diaries» 
bærer preg av kompleks 
rytmikk og harmonikk som 
er et resultat av hvordan jeg 
hører musikk, og hvordan 
jeg ønsker å utvikle meg 
videre som musiker og 
komponist. Med min første 
plate ønsker jeg å ha et fy-
sisk bevis på min pågående 
kreative prosess. 

I sitt nyeste band Avant 
Folk har Frode samlet 
et enestående stjernelag 
av musikere, et spelle-
mannslag som favner både 
gamle og unge ringrever 
som Ståle Storløkken, Er-
lend Apneseth og Rolf Erik 
Nystrøm og spennende 
nykommere som Oddrun 
Lilja Jonsdottir og Siv Øy-
unn Kjenstad. Avant Folk 
rydder seg plass et sted 
mellom jazzen, og folk.

Publikum presenteres for 
et utvalg av den avdøde 
nordnorske jazzgitaristen 
Thorgeir Stubøs (1943-
1986) komposisjoner fra 
1970- og 80-tallet. På Notis 
har disse  komposisjonene, 
som opprinnelig var in-
strumentale, fått nyskrevne 
tekster på nordnorsk og 
samisk av Kjersti Stubø, og 
presenteres i nye og spen-
nende arrangementer 

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.: 6-814 
Glimt
Helene  Høye, Ole Sig-
vard Lunnan

Best. nr.: 6-816

Kjersti Stubø 
Kvitett

Best. nr.: 6--815

Avant Folk
Frode Haltli

Best. nr.: 6-807

Elvesang
Sigurd Hole

Best. nr.: 6-801

Elephant 9
Best. nr.: 6-811

Perfectly 
unhapppy
Espen Eriksen Trio

Best. nr.: 6-812

Live in London
Esbjørn Svenssen Trio

Best. nr.: 6-813

Copenhagen 
diaris Svein Rikard 
Mathisen

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

Dette er trioens fjerde 
album, denne gangen med 
den profilerte britiske sak-
sofonisten Andy Sheppard 
som gjest på alle spor.
Sheppards karriere 
strekker seg over 40 år og 
inkluderer samarbeider 
med storheter som George 
Russell, Gil Evans, Carla 
Bley og en rekke andre. 

Denne utgivelsen mar-
kerer 10-årsdagen for det 
tragiske og altfor tidlige 
dødsfallet til Esbjörn 
Svensson 14 juni 2008. 
Innspillingen ble tatt opp 
på et smekkfullt Barbi-
can Centre i 2005 under 
suksessturneen som fulgte 
deres bestselgende album 
”Viaticum”. Det viser e.s.t 
på et kreativt toppunkt. 
Denne trioen ble uten tvil 
et fenomen. 

Snart slipper Bendik 
Hofseth sin nye CD 
Children & Cosmopol-
itans (hør på Sound-
cloud), en refleksjon av 
Bendik Hofseths liv de 
siste årene.  Albumet 
inneholder ti fengende 
låter med et vektig inn-
hold, slik det alltid er 
med denne kjente kom-
ponisten, saksofonisten 
og vokalisten.  (lenke til 
platecover).  

Musikalsk er det en sterk 
afrikansk innflytelse, 
ikke så underlig med 

tanke på at Hofseth har 
arbeidet mye i afrikan-
ske land de siste årene 
og blitt påvirket av den 
afrikanske musikalske 
renessanse: Kuduro 
fra Angola, Azonto fra 
Ghana, Coupe Decale 
fra Elfenbenskysten og 
Mbalax fra Senegal. 
Alle er blitt en del av 
Hofseths musikalske 
grunnfjell.

Tekstene og temaene 
spinner rundt kjerne-
familien og så lenger 
og lenger ut i verden.  

 Stikkordet er ulike for-
mer for organisering av 
felleskap. Familiefaren 
er med som en bekym-
ret ansvarshavende 
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 A foot-tapping collecti-
on of some of the hottest 
gypsy bands from Hun-
gary, Romania, Serbia, 
Macedonia, Bulgaria… 
with names like Ibro 
Lolov, Ferus Mustafov, 
Esma Redžepova, the 
Khamoro Budapest Band 
and others. 

Lively, furiously fast 
as well as mellow and 
romantic songs, from 
traditional to “Rock ‘n’ 
Roma”.

Romani profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Romani profil

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

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

We have formed our 
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.

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

It takes two to bring out 
the wonderful subtlety and 
expressive power of the 
cimbalom. Thus Kálmán 
Balogh and Miklós Lukács 
joined forces in 2009, to 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.: 5-386

Mosaic
Fouche Monet

Best. nr.: 5-372

Gipsy Crossroads
Karavan familia

Best. nr.: 5-373

Cimbalomduo
Balogh kalman &  
Lukacs Miklos

Best. nr.: 3-781

Balkan Reggae!
Mahala Rai Banda 

Best. nr.: 5-387

The Best of 
Gypsy Music from 
Eastern Europe
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Meliti Ensemble are proud to 
present an all-new release titled 
"YUNAN", which is the Ara-
bic word for Greece. The title 
becomes more obvious by the 
subtitle " a Greek music caravan 
in the Middle East". This means, 
that the ensemble is formed with 
classical and western-trained 
musicians who penetrate in 
Arabic music esthetics.  The out-
come is achieved with original 
compositions and traditional 
melodies arranged especially 
for the Meliti Ensemble and the 
guests that contributed.

Also, two taqasim (improvisa-
tions) are included, one by the 
oud soloist Alekos K. Vretos and 

Best. nr.: 3-826  Yunan
Meliti Ensemble - A 
Greek Music Caravan In 
the Middle East

Balkan profil

a duet of the later and the great 
Nikos Saragoudas.

The arrangements are the work 
A.K.Vretos, P. Papadopoulos 
and Nikos Saragoudas.

The members of the Meliti 
Ensemble are: Alekos K. Vretos 
(Music Director and oudist), 
Paul Papadopoulos (Violin I), 
George Konstantinidis (Violin 
II), Dimitris Theologitis (Violin 
III), Vassilis Karahoutis (Bass) 
and Dimitris Emmanouil (Per-
cussion).

The special guests are: Nikos 
Saragoudas (oud), Albert Pa-
nagiotopoulos (Drums), Yiase-

mi Saragouda (Voice), Korina 
Veni (voice) and Andreas Skan-
dalos (Qanun).

Yunan" is a rare musical 
experience. Thanks to the 
beautiful performance of 
the Meliti Ensemble and its 
guests, this recording reveals 
thousands of years of neigh-
bor musical and otherwise 
traditions.

MÅNEDENS  
ALBUM

Balkan profil

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

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

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

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

Best. nr.: 3-823

Most jöttem [I 
just arrived]-Félix 
Lajkó

Best. nr.: 3-814

Xylouris White
Best. nr.: 3-813

Live in Melbourne
Xylouris  Ensemble

Best. nr.: 3-822

A thousand 
cranes
Cigdem Aslan

Best. nr.: 3-825

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

MÅNEDENS  
ALBUM

Best. nr.: 4-911

PRECIOUS HEROUS
Andy Irvine & Luke 
Plumb

Andy and the Australian 
mandolin maestro Luke 
Plumb (Shooglenifty) have 
teamed up to record a bold 
new duo album, “Precious 
Heroes”. 

The album features 
renowned international 
musicians, John McCusker 
(Battlefield Band, Kate 
Rusby) on fiddle, Mike 
McGoldrick (Capercaillie, 
Mark Knopfler, Usher’s 
Island) on flute & whistle, 
James Mackintosh (Shoog-

lenifty) on percussion and 
backing vocals from Aust-
ralian singers, Kate Burke 
& Ruth Hazleton. Andy’s 
old mate, Rens van der 
Zalm (Wolverlei, Mozaik) 
was added later on guitar 
and fiddle.

The songs range from 
traditional ballads - “Erin’s 
Green Shore”, “Dunlavin 
Green” and “Farewell to 
Ballymoney” to the classic 
Australian ballad - “The 
Death of Ben Hall” to 

Andy’s latest compositi-
ons about “Frank Ryan” 
who went to fight against 
fascism in Spain, Nixie 
Boran who fought for the 
rights of the coalminers in 
Castlecomer, Co. Kilkenny 
in the 1930s and his own 
version of the “Niamh and 
Oisín” story.

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.: 4-910

The Spinning 
Wheel
Darren Lynch

Best. nr.: 4-788

Skipper`s alley
Skipper`s alley

Best. nr.: 4-784

Tradivarious
Tradivarious

Best. nr.: 2-2172

Appelation D’Ori-
gine Controlée
La Bottine Souriante

Best. nr.: 4-802

The Nortern Breeze 
Best. nr.: 4-793

Tuning the road
Louise Mulcahy

Best. nr.: 4-794

Pagan Irish,  
Cath Finntragha
Eoinduignan

Best. nr.: 4-803 

The High Stool- 
Calm Keane & 
Martin Dermody

Keltisk profil

Traditional Irish Music 
from North Dublin, a lively 
collection of 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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