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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

A n s .  u t g i v e r  
Etnisk Musikklubb AS

D a g l i g  l e d e r 
Veslemøy Fjerdingstad

R e d a k t ø r 
Silje Storm Fredriksen

P o s t a d r e s s e 
M a s o v n g a t a  1 8 
N - 3 6 1 6  K o n g s b e r g 
Norge

T e l . / F a k s 
+47 32 73 56 60/61

M o b i l 
9 4 9 7 0 5 9 1 
Telefontid mellom kl. 10.00-16.00

E - p o s t 
b e s t i l l i n g @ e t n i s k -
m u s i k k l u b b . n o 
info@emcd.no

B a n k k o n t o n u m m e r 
7139.05.27440

G r a f i s k  u t f o r m i n g 
A r n e  F r e d r i k s e n 
S i l j e  S . F r e d r i k s e n                
Nina Berntzen 

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

Stiftere

• Arne Fredriksen

• Folkemusikkstudiet på 
Rauland

• F ø r d e  I n t . 
Folkemusikkfestival

• Kongsberg Jazzfestival

• L a n d s l a g e t  f o r 
Spelemenn

• L a n d s l a g e t  f o r 
F o l k e m u s i k k  i 
barnehage og skole

• S e n t e r e t  f o r 
Internasjonal

• Folkedans

• Telemarkfestivalen

• Vossa Jazz

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

AVBESTILLINGSFRIST
MÅNEDENS ALBUM

12 Oktober
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En ny festivalsommer er over. Vi har vært på Landskappleiken, Førdefestivalen og Setesdalskap-
pleiken og solgt av egne produksjoner og andre norske og utenlandske ”perler”. Vi har solgt av 
jubileumstilbudet på pakker på 5 av våre egne CDer til kr.500. Det samme tilbudet gjelder for 3 
av vår Longbokser for kr. 500. Tilbudet gjelder ut året.  
Som noen har fått med seg: Et av kutta på CDen ”Sørgesang for Syria” har blitt valgt ut til nr.8 
på Top of the world i Songline Magazin. Den er med på en CD som er vedlegg til det britiske 
magasinet som blir distribuert i mange land. 
I denne katalogen har vi satt litt fokus på musikk for barn. Det er egentlig lite innen vår sjanger 
som er produsert for denne målgruppa. I sommer kom ei ny bok med medfølgende CD laga i 
Gudbrandsdalen. Så regner jeg med at både foreldre, besteforeldre, onkler og tanter spanderer 
noe av dette på den oppvoksende slekt. 
I denne katalogen har vi to rykende ferske egenproduserte CDer både i nordisk og åpen pro-
fil. I åpen profil ha vi et bestillingsverk med Becaye Aw med bl.a Liv Ulvik og Anne Hytta som 
medmusikanter. Disse blir å høre på årets FOLKELARM I nordisk er det gruppa ”Raabygg” som er 
månedens CD. Denne CDen er med tradisjonsstoff fra det indre av Agder. Raabygg vant «Åpen 
klasse» på årets Landskappleik. 

Leder

Boklansering med konsert 
med noen av artistene på 
CD'en

Sandvin kulturhus 
Bø i Telemark                      
Søndag 23.oktober   
kl.18:00
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Me hadde vanka i same miljø og kjent til kvarandre sidan me var små, sjølv om det var 
fleire timars køyring mellom kvar av oss. Hausten 2012 var me alle tre studentar og bufaste 
i same by. Setesdalskvedaren Sigrid tok med seg harpeleiken til hovudstaden, i håp om å få 
bruka han meir. Det var helst i familiesamkome ho fekk spele på instrumentet, saman med 
bestefar sin
Kåre Hagane på flatfele. Han var frå Laget i Risør, men budde sitt vaksne liv i Gjerstad og 
gjorde eit viktig arbeid i distriktet med å dokumentere og gjere opptak av spelemenn og 
andre tradisjonsberarar.
Johanne spelte i spelemannslag saman med Kåre, og hadde sidan seksårsalderen gått i lære 
hos den legendariske spelemannen Salve Austenå frå Tovdal.
Tuva frå Oslo hadde god kjennskap til musikk frå fleire hardingfeledistrikt, blant anna 
tradisjonen etter Vidar Lande frå Froland og Bygland.
Me installerte oss på eit lite øvingsrom – og så var det heile i gang. 

MÅNEDENS ALBUM: NORDISK PROFIL

  1-1138 MÅNEDENS ALBUM i Nordisk profil i #112 består av  
denne CD'en til rabattert pris kr170,- 

1-1138 Ein etter far-Raabygg
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NORDISK PROFIL NORDISK PROFIL

1-1398 Samdrag-Håkon 
Høgemo, Tom Karlsrud              

"Slåtteduoen" slepper si første 
plate. Dei hentar repertoaret 
frå den gongen det reine 
hardingfelespelet rådde 
grunnen i Sogn og 
Fjordane, og særleg i Indre 
Sogn. Her, i små og isolerte 
bygder, er mykje av 
spelet etter kjende spelemenn 
som Anders Sagen, 
«Skrangle-Jens, Store-Vetle-
Per» og Sigurd og Sjur Elde-
gard, haldne oppe i ubrotne 
tradisjonar heilt fram til i dag

Eit møte mellom tre 
musikarar frå tre ulike 
sjangrar. Kreativiteten har fått 
leve fritt, og gruppa har fått 
utfolde seg og prøvt å skape 
sitt eige uttrykk som trio. Dei 
har med god hjelp frå lokale 
arkiv og andre medhjelparar 
samla i hop gamle, gode, 
kjende og mindre kjende 
slåttar frå Nordfjord. Dette 
samarbeidet har også 
inspirert til å skrive nye låtar 
sjølve.

1-1399 frå Numedal til 
Tinn-Knut Myrann          

No har dei tatt fatt i eigne 
favorittar og nokre få 
komposisjonar, og satt sitt 
særmerkte stempel på låtane. 
Det er ikkje berre god 
dansemusikk denne gongen, 
men og små rolige pust med 
brureslag, valsar og 
slängpolska i fritt tempo. 
Har du lyst til å hive deg ut 
på kjøkkengolvet med mor, 
bestemor, kjærast eller ditt 
yndige barn er det nok av 
slike slåttar. 

1 - 1 4 0 0 G r å d a s k 
gråvær-Patrik Anderson, 

SKJÅK i Ottadalen er ei bygd 
rik på tradisjonar innan ulike 
kulturuttrykk, t.d. 
treskjering, ymse handverk 
og folkemusikk. Her har det 
vore ruvande spelmenn etter 
gamalt. Vi presenterer her 
nokre av dei fremste. 

1-1401 slåttar frå skjåk-Gud-
brandsdalen      

Mesterspillemannen Anders 
Kjerland var i særklasse når 
det gjaldt tradisjonsmusik-
ken fra Hardanger, og han 
var en av de som så å si hele 
livet formidlet slåttereper-
toar og runddansmusikk side 
om side. Innspillingene som 
presenteres har ikke vært 
tilgjengelige på platemarke-
det siden utgivelsen av 
"Gamle dansar frå Hardan-
ger" i 1977. Dette er tidløse 
toner, og norsk gammeldans 
på sitt absolutt beste.

1-1402 Gamle dansar frå 
Hardanger-Anders 
Kjerlands kvartett        

Vi fire er takksame og audm-
juke over den eventyrleg reisa 
vi har hatt saman, og ikkje 
minst i lag med eit 
fabelaktig publikum. Vi håper 
det høyrast på plata du no 
har i hendene. Etter mange 
og trivelege samarbeid med 
eminente musikarar er vi her 
attende som «Kvarts 
heilt åleine». Utvalet av låtar  
skjedde spontant i ei unik 
studiosetting hos lydmaestro 
Tor Magne Hallibakken i 
Hallingdal. 

1-1403 Lathans-Kvarts                   

Du og eg er ei plate i 
skjæringspunktet mellom 
rare reinlendarar frå 
Hallingdal og svenske 
polskaer.Nokre slåttar er 
tradisjonslåttar som til dels 
har vorte overført til 
trekkspel frå fela, medan 
andre er komponert av nokre 
av dei viktigaste kjeldene for 
trekkspelmusikken i 
Hallingdal. Nokre melodiar 
har dei laga sjølve. Dette er ei 
plate som på mange måtar er 
tileigna dei menneska dei har 
rundt seg. Dei som betyr og 
har betydd noko for dei to.

1-1404 Du og eg-Ingunn 
Stræte Lie, Jo Asgeir Lie                   

Denne utgjevinga inneheld 
solo felespel med Leif Inge 
Schjølberg, fødd 1966 frå 
Vågå i Gudbrandsdalen. Tid-
legare har han gjeve ut sol-
oplatene «Storsagje» (1991) 
og «Fele-ljom» (2001). Å 
spela fele har alltid vore ein 
stor del av livet mitt, seier 
Leif Inge.

1-1405 Tjorhæl'n-Leif Inge 
Schjøberg           
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Besøk vår  hjemmeside: www.etniskmusikklubb.no

TIL BARNA

1-1060 Salen var av silkety - 
Veslemøy Fjerdingstad

2-1935 Shama Shama - 
Kouame Sereba

1-280 TUSSELITEN OG 
TRIPPELITI

1-1406 Vil du vera vennen 
min-folkesanger for barn og 
vaksne       

1-1407 Nå skal eg sulle-Rolv Brimi og Aslak Brimi

1-1348 Fargespill 1-1408 Erru gær'n gut      
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1-601 SORDØLEN - 
VIDAR LANDE, 
GUNHILD TØMMERÅS

2-1480 LOVE SONGS AND 
TRANCE MUSIC FROM 
BALOCHISTAN - 
ABDULRAHMAN SURIZEIHI

 1-800  VISER PÅ VANDRING 
I NORDEN DIV . ARTISTER

2-1860 Love Songs and 
Folk Dance Music from 
Loristan 
 Nezam & Heshmat 

2-1950 Rakhshani Love 
Songs and Trance Music From 
Balochistan 
 ABDULRAHMAN SURIZEHI 

1-1230 Kvenskfinsk tradisjon 
i Norge - Minner fra 
barndom og ungdom 
 Elin Seppola Brandvoll, 
Bjørnar Seppola Väinö 
Nilssen 

1-1200 
KJØMEISTERSONGAR 
 OLAV STEFFEN EIDE 

Besøk vår  hjemmeside: www.etniskmusikklubb.no

                         JUBILEUMSTILBUD
     VELG FRITT  5  CDER  FRA EMCDS PRODUKSJONER FOR 500KR                        ELLER 3 LONGBOKSER TIL 500 KR

1-1338 Seint var det om 
kvelden -GARD NERGAARD       
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1-150 Nu vil jeg blott fortelle - 
Gunhild Tømmerås

1-330 Munnharpas verden - 
The Jew's Harp World -
 Svein Westad     

 2-735 SHANKAR OF NORWAY -
 JAI SHANKAR

2-765 WHERE THE MUSIC 
TRADITION OF PERSIA, 

1-367 MYLLARSPEL - 
THE STYLE OF MYLLAREN

 2-870 FLYR FRITT-
 FRI FLYT

 2-890 EN PASSANT MED 
AKSENT - 
VLADA KANIC

1-485 SLÅTTER PÅ 
VANDRING - EGELAND,/
LANDE/AUSTENÅ/
FURHOLT/BAKKE

1-560  AKKEDORIA FRÅ 
KRISTIANIA -

 5-088 VISER PÅ VANDRING - 
VOL. 1

2-1118 SUFI IN DANCE - 
PERSIA MEETS INDIA, JAI 
SHANKAR/POUYAN ABDOL

2-1140 ZIKR - PERSIANO

1-566 SOMMARKVELD - 
INDRE SUNNFJORD 

 2-1290 KAKÉ - AW-OFSDAL-
SEREBA

1-670 GÅTESONG - 
INGVILL MARIT BUEN 
GARNÅS & JON ANDERS 

2-1400 NAKED NIGUN - 
URBAN TUNELL'S
 KLEZMERBAND
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 1-900  GULLVEVEN - 
ØYONN GROVEN MYHREN

1-650 COMPILATION - 
WORLD - TRADITIONAL 
- 2CD

2-1420 NAHEDDI - BARRY - 
MAHDI - SAION

1-730 I LAUSSNØE -
 HELGE MYRHEIM

 1-660 SNART LYSET SIG 
MON SVINGE - BODIL 
HAUG, KNUT OG OLE 
AASTAD BRÅTEN.

 1-740  SCORDATURA - 
ANNE SVÅNAUG HAUGAN

1-1060 SALEN VAR AV 
SILKETY, - VESLEMØY 
FJERDINGSTAD

 5-205 Sigg - Sigg - 
BENGALO 

1-775 Rammeslag  DANIEL 
SANDÉN-WARG & SIGURD 
BROKKE 

 1-920 Hardingfele 
 GRO MARIE SVIDAL 

 2-1955 Meltemi - 
Wind of Mykonos -Oluf 
Dimitri Røe

1-820 Tak hardt uti hand -
KIM-ANDRÉ RYSSTAD

1-871 Austmannspel - 
Slåtter under Norefjell 
- Slåttespel og runddans 
fra Krødsherad, Sigdal og 
Ringerike 
 CHRISTIAN BORLAUG 

1-890 Sådagen - Eilif 
Gundersen, Gunnlaug Lien 
Myhar, Terje Isungset

2-1780 Sibi 
 BECAYE AW 

 1-810 TROMMESLÅTTAR og 
anna på slåttetromme 
 ROLF K. SELDAL 
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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 

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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 1-1085 Med eg var liten 
 Kjell Hove 

1-1015 Hallingdølens kniv 
 PER O NOSS 

1-1220 Kjeringe i 
snødrevet - LISE LUNDE 
BRENNHAGEN

1-1210 Ruske-Saras Minne 
- CHRISTIAN BORLAUG

1-1050 Slåtter Vol.1 fra 
Meldal og Orkdal - STURLA 
EIDE

2-2157 Poemus-
in the name of our ancestors       

1-1090  Er det runir...
 Gamle toner -
 nye klanger - 

2-1880 Spiel Klezmer - 
Shira Etana

 2-1884 B A K O - Kouame 
Sereba

2-2075 Padik

 5-320  Semno palla 
mander - Ralf Novak 
Rosengren

1-1111 Godsruta - 
Arne Anderdal

 1-1180  Komme no heim - 
Jon Anders Halvorsen

1-1240 Smile som 
sumarsole - Firil

 1-1095 Kveding i 
heimetradisjon - 
Øyunn Romtveit

1-1130  Lysblåin - 
Einar Olav Larsen Trio
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1-1311 Einpikkar`n-
ULF ARNE JOHANNESEN

1-1320 Paa jorden fred og 
glæde-
 ØYONN GROVEN MYHREN OG

1-1310 Evig Runddans-
               SANDUM TRIO

  1-1370 Dovre sange- 
   Bjørn Sigurd Glorvigen      

 5-310 Foy - Bengalo S 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
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1-1353 Lendmenn-
Den fyrste  

1-1321 Djervt-LEIF AASANE    

Besøk vår  hjemmeside: www.etniskmusikklubb.no

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 
SVEIN WESTAD, STEINAR 
OFSDAL, ALI DINIPOUR, 
SANSKRITI SHERESTA

                               JUBILEUMSTILBUD
     VELG FRITT  5  CDER  FRA EMCDS PRODUKSJONER FOR 500KR                                    ELLER 3 LONGBOKSER TIL 500 KR

1-1388 Brurehesten-
Sigrid Kjetilsdotter Jore      

2-2177 Off Road-Becaye 
Awe                        

1-1138 Ein etter far-Raabygg
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MÅNEDENS ALBUM: ÅPEN PROFIL

  2-2177 MÅNEDENS ALBUM i Åpen profil i #112 består av  denne 
CD'en til rabattert pris kr170,- 

Off Road tar utgangspunkt i bestillingsverket med samme navn, til konsertarrangør 
og artistutvikler Global Oslo Music (GOM) i anledning sitt femarsjubileum i oktober 
2013. I denne sammenheng velger komponisten Becaye en utradisjonell sammenset-
ning av stemmer og instrumenter der kvarttoneskalaer og rytmer vil ha en sentral 
plass. Gjennom et samspill av mangfoldige uttrykksformer, som ogsa vil gi plass til 
det særegne ved den enkelte utøver, søker komponisten å skape et originalt lydbilde. 
Her samarbeider Becaye med musikerne Anne Hytta, Sigrun Eng, Liv Ulvik, Torgeir 
Vassvik og Kossa Diomande, og Malika Makouf Rasmussen som produsent. Off 
Road er etterfølgeren til Sibi, Becayes første soloalbum utgitt i 2009. Becaye – Født i 
Mauritania og oppvokst i Senegal. Har bodd i Norge i over 20 ar. Som liten ville han 
gjerne lære seg a spille kora og ngoni (vestafrikansk strengeinstrumenter som lands-
byens skalder eller kulturbærere bruker), men fordi han ikke var av den familien som 
har det til oppgave, ble det forbudt han. Istedet gav de han en gitar! Becaye brukte 
barne og ungdomsarene pa a lytte til koramusikk og kopiere lydbildet pa sin gitar. 
Det har gjort at han har utviklet en helt særegen spillestil, hvor spesielle stemminger 
og alternative plukke- og knipseteknikker brukes for a lage helt spesielle stemninger 
og klanger. Særegen syngestil utgjør helheten, hvor tekstene gjerne skildrer sosial 
virkelighet i forskjellige kulturer som han er en del av.

2-2177 Off Road-Becaye Awe                        
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2-2170 LAMENT FOR SYRIA 
- SUFI - JAN IBRO KHELIL 
SVEIN WESTAD, STEINAR 
OFSDAL, ALI DINIPOUR, 
SANSKRITI SHERESTA

ÅPEN PROFIL ÅPEN PROFIL

Khelil synger kurdiske 
folkesanger, både av eldre og 
nyere dato. I tillegg er han 
opptatt av å formidle sang 
i Sufi tradisjonen, og han 
framfører på denne CD-en 
sangdikt hentet fra flere
diktere innen denne 
sjangeren.Vi håper at denne 
CD-en vil bidra til å både 
synliggjøre og bevare 
tradisjonsmusikk og sang 
i Syria. 

The addition in 1991 of a 
horn section which started 
to develop a distinctive 
sound all on its own that 
successfully allies its hom-
mage to tradition with a 
dash of jazz, salsa and pure 
folk, while at the same time 
perfectly representing the 
symbol of vitality and pride 
of its mother culture. It is 
directly into this 
turbulent energy that La 
Bottine Souriante sweeps 
its rapturous public.

2-2172 La Bottine 
Souriante – Appelation 

D'Origine Controlée       

What is currently called 
«Japanese traditional music» 
comes from a period of peace 
between the seventeenth and 
nineteenth centuries. Some 
classics from this repertoire 
are presented in Kyoku. the 
new Cd by Mieko 
MIYAZAKI, koto, and Suizan 
LAGROST, shakuhachi.
Japanese traditional music 
varies greatly depending on 
its rural or urban origins. 
Music from the cities is that 
which is played in theatre 
productions and chamber 
music halls. 

Since 1974 UGO GUIZ-
ZARDI and ANGELO PAL-
MA began to learn and play 
some of the songs of Víctor 
Jara and Nueva Canción 
Chilena through contact 
with the group Inti-Illimani, 
in political exile in Italy from 
1973 to 1988. Years later, 
these early musical experi-
ences were incorporated in 
the work of the group Umami 
(which they co-founded), ac-
tive in the first revival of folk 
Andean music then, more in 
general, of Latin American 

2-2174 Kyoku-Mieko 
Miyazaki and Suizan 
Lagrost       

2-2175 Cancion nueva-
Ugo Guizzardi and Angelo 
Palma         

6-751 The Beauty of an 
Arbitrary Moment              

2-2179Best Live-Huun 
Huur Tu                       

2-2180 Spirits From Ti-
va-Huun Huur Tu              

2 - 2 1 8 1 T h e  s u n  w i l l 
rise-Mahsa Vahdat            

Jazzland er stolte av å kunne 
utgi Moksha og deres vakre 
debutalbum «The Beauty 
of an Arbitrary Moment».
Moshka består av gitarist 
Oddrun Lilja Jonsdottir, 
Sanksriti Shrestha på 
perkusjon/ vokal og Tore 
Flatjord på perkusjon. 
Sammen skaper de en 
distinkt og unik blanding av 
jazz, indisk Raga, 
stemningsfull improvisasjon 
og komplekse rytmer. 

No studio recording can 
compare to the experience 
of a Huun-Huur-Tu concert.
Therefore, the idea for a live 
recording has been around 
for quite a while. Various 
concerts were recorded, until 
finally in April 2001 
everything came together, a 
place where the musicians 
felt at home, where they 
played and sang with just the 
right inspiration, with one 
of Moscow’s best recording 
engineers. The right time for 
a band that is able to electrify 
the audience like no other.

Having shot up to pop charts 
position No. 1, the title “Eki 
Attar” was the early sum-
mer hit in Greece in 2002. 
For a young audience all 
over the world, this will be 
the first touch and taste of 
throat-singing. Different 
remix styles make the album 
one of the most interesting 
Remix-products on the re-
cord market.

Ma hs a  Va hd at’s  u n i ke 
stemme har vakt 
internasjonal 
oppmerksomhet. Gjennom 
de siste ti årene har hun utgitt 
sju album, noen 
sammen med søsteren 
Marjan, og noen med andre 
artister. Hennes siste 
soloprosjekt “Traces of an old 
Vineyard” ble nylig plukket 
ut av det britiske magasinet 
“Songlines” som et av de 
beste album utgitt I 2015. 
Samme prosjekt er nominert 
til “Songlines’ Award” i 
klassen for “Fusion”.
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MÅNEDENS ALBUM: JAZZ PROFIL

En moderne norsk jazzklassiker i ny remastret utgave! Masqualero med stjernebesetningen Nils Petter Molvær, 
Tore Brunborg, Jon Balke, Arild Andersen og Jon Christensen var fra 1983 og ti år fremover en av Norges 
fremste jazzband, og med et stadig voksende internasjonalt publikum. Det selvtitulerte debutalbumet ble utgitt 
på ODIN-etiketten og fikk en Spellemannspris. Bandet signerte senere med ECM som ga ut ytterligere tre album. 
Den remastrede utgaven kommer med nye liner notes skrevet av Terje Mosnes. CD utgaven kommer i likhet med 
tidligere CD utgaver med flere bonusspor. LP’n er 180g  - audiofil pressing

6-755 Masqualero-Tore Brumborg                                    

  6-755 MÅNEDENS ALBUM i Jazz profil i #112 består av  denne 
CD'en til rabattert pris kr170,- 
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Jazz profil Jazz profil

Hanna Paulsberg har røt-
tene solid forankret i 
tradisjonen uten på noe vis 
å opptre som 
museumsvokter. Det er 
åpanbart at det er «her og 
nå» som teller, og hun og 
bandet bestående av Oscar 
Grönberg (piano), Walde-
mar Fiske (bass) og Hans 
Hulbækmo 
( t r o m m e r )  f o r m i d l e r 
musikken med 
overveldende energi, stor 
autoritet, sjarm og 
personlighet. 

6-745 Concept- Hanna 
Paulsberg  

Trygve Seims Rumi Songs 
er musikk satt til poesi av 
Jalaluddin Rumi, oversatt til 
engelsk av Coleman Barks og 
Kabir Helminski. 
Lineupen er uortodoks, hvor 
alle medlemme i 
kvartetten har med seg sin 
egen musikalske personlighet 
inn i materialet. Sopran Tora 
Augestad har funnet en intim 
måte å formidle Rumis 
taanker, som understrekes av 
de elegante arrangementer og 
improvisatoriske innspill fra 
Seim, Haltli og Henryson. 

6-750 Rumi Songs-Trygve 
Seim    

«Live in Hamburg» ble utgitt 
mer enn ti år etter Radka 
Toneffs bortgang, og viser 
en side av henne som ikke 
hadde blitt dokumentert på 
plate tidligere. Materialet 
på albumet stammer fra en 
konsert med Radka Toneff 
kvartett på den sagnomsuste 
jazzklubben Onkel Pös 
Carnegie Hall i Hamburg 10. 
mars 1981. Radiostasjonen 
NDR overførte en time 
direkte, og et redigert 
utvalg fra dette opptaket ble 
til denne moderne 
albumklassikeren.

6-752  L ive  in  Ham-
burg-Radka Toneff            

Plata som har fått tittelen My 
Mother’s Eyes er England 
Brooks’ egen hyllest til sin 
mor som gikk bort alt for 
tidlig og som var svært viktig 
for henne og hennes valg om 
å følge sitt hjerte og 
musikken. Albumet er sterkt 
og med en dypt 
personlig feeling. England 
Brooks’ sømløse miks av 
klassisk swingende jazz og 
ekte soul hjemmefra, gjør 
henne unik i den norske 
jazzfaunaen.

6 - 7 5 3  My  m ot h e r ' s 
eyes-England Brooks                             

Ventetiden er over! Etter syv 
år gikk endelig Mare 
Nostrum trioen i studio igjen 
for å spille inn sin oppfølger. 
Igjen hører vi Fresus poetiske 
spill, originaliteten og 
oppfinnsomheten til Galliano 
og ikke minst Lundgrens 
skandinaviske tone. Etter 
150 konserter sammen sitter 
samspillet perfekt, og med de 
ulke bakgrunnene blir dette 
et herlig stykke europeisk 
jazz fra Sardinia, Frankrike 
og Sverige.

6-754  Mare  Nost r um 
2-Paolo Fresu, Richard Gal-

Mats Eilertsens har samlet et 
lag bestående av syv sterke 
stemmer og personligheter 
han kjenner godt og har 
spilt mye med de siste 15 
årene. Det er syv selvstendige 
stemmer og instrumentalister 
som alle har den unike evnen 
til å by på seg selv samtidig 
som de sitter på en fantastisk 
forståelse for ensemble-spill. 
Rubicon spenner opp et 
sonisk lerret av streng- og 
tangentinstrumenter, 
treblåsere og slagverk, en 
fargerik sammensetning av 
lyder og noter.

6-756 Rubicon-Mats Ei-
lertsen    

6-747 Det andre rommet- 
Erlend Asneseth Trio           
Erlend is a performer who 
stands with both feet firmly 
planted in the Norwegian folk 
music tradition, but who at 
the same time improvises and 
searches for new modes of 
expression – all the while 
with the sounds of the 
Hardanger fiddle and folk 
music as his point of 
departure. He has c
ollaborated with musicians 
from a variety of different 
genres, .

På Bly de Blyants tredje 
album, enkelt og greit titulert 
“The Third Bly de Blyant”, har 
de hentet inn perkusjonist 
Ches Smith (Marc Ribot, Mr. 
Bungle, Xiu Xiu) som gjest, 
og sammen tar de musikken 
inn i et annet farvann enn 
tidligere. Bandets tredje 
a l b u m  e r  d e r e s  m e s t 
renskårne utgivelse så langt.

6-757The Tird Bly de Blyant 
Album           
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ROMANIPROFILROMANIPROFIL

A CD that marks a meeting of three groups with their own style: Latcho Drom, from France, represent swing 
and gypsy jazz while the Hungarian ensembles Parno Graszt and Etno Rom are respectively the keepers of 
the gypsy Olah tradition and Rom music.

At the frontier of jazz and world music – a reunion between distant musical cousins who stem from the 

5-376 Paris Budapest Caravane-Latcho Drom, Parno Graszt, 
Etno Rom 

5-376 MÅNEDENS ALBUM i Romaniprofil i #112 består av  denne 
CD'ene  til rabattert pris kr 170- 



23

ROMANIPROFIL ROMANIPROFIL

5-268 MURO NAV - 
ANDRO DROM

The reason why the audience 
all over Europe calls Ando 
Drom original, is that they 
integrate the legacy of the 
ancestors into their 
contemporary music. The 
band, founded in 1984 plays 
urban Gypsy music that 
includes authentic Gypsy 
folklore, adaptations and own 
songs about the life of the 
Gypsies today and in the past.

 3-710 Feketeto -
 Cimbaliband

CimbaliBand is not a typical 
folk music group. Not one of 
the many, whose sound and 
style we might have become 
accustomed to. We have 
already heard Balkan music 
played in many ways: very 
authentic, very 
modern or electric, and 
mostly dominated by either 
brass or stringed 
instruments. 

The Karavan familia is a 
Gipsy world-music group 
from Hungary – plays 
traditional gipsy music 
arrangements with individual 
effects and sounds from the 
Balkans to Andalusia. (The 
music of Karavan familia: 
real Gipsy atmosphera with 
a little mississipi blues.

Mazsi’s, Guszti’s and Tibi’s 
native village is Nagyecsed, 
Móni’s and Misi’s native city 
is Budapest; these two places 
shaped our musical world. 
Both of them are, if you like, 
real multicultural centres; our 
parents, grandparents had 
fun with Hungarian 
peasants in Ecsed, in the 
musical centre.

5-370 Karaván Familia:      
Asvin

5-369 Romengo: 
Nagyecsed – Budapest

We have formed our reper-
toire 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. 

 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 
acquaint 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. 

5-372 Karavan familia-
Gipsy Crossroads.  

5-373 Balogh kalman,
Lukacs Miklos-
  Cimbalomduo."The fourth release by 

Serbian group Earth Wheel 
Sky band, titled The Gipsy 
Tango, finds the band a step 
further on their music ladder. 
The band’s first two 
releases saw the band 
working both with 
contemporary and traditional 
arrangements, while keeping 
the integrity of music from 
the region they come from 
whereas the third one “ 21st 
Century”, was a collection of 
side works and collaborative 
projects that band leader.

5-374  Earth Wheel Sky 
Band: Gipsy Tango

Helt siden 1994 har 
kvintetten Sturm und Drang 
begeistret publikum med sin 
unike blanding av 
øst-europeisk 
sigøynermusikk, klezmer, 
tango, djangomelodier, irsk 
og nordisk folkemusikk, 
opera-parodier og egne viser, 
fremført med virtuositet 
og humør. To av musikerne 
er fra 
Oslo-Filharmonien, de andre 
er jazz-og folkemusikere.

5-375 Tangodessa-Stum 
und Drag     
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BALKANSK PROFILMÅNEDENS ALBUM: 

Cretan lyra player and singer Stelios Petrakis with his fluently virtuosic quartet focuses on 
the great music traditions of his home island, with a repertoire consisting of both traditional 
pieces and his own tradition-inspired compositions, accompanied by Andonis and Giorgios 
Stavrakakis on laouto, kopuz and vocals and featuring the adroit dancing of Thanassis 
Mavrokostas 
As the “Cretan Quartet” (known abroad as the Stelios Petrakis Quartet…) we produced a live 
recording in 2015 titled “Avgi ts’ avgis” (“Crack of Dawn”) in a CD/DVD case, circulating in 
Greece and France. The recording won the Coup de Coeur prize of the Académie Charles 
Cros, entered the Top of the World (Top 10) of Songlines Magazine (issue #103) and reached 
25th place in the World Music Charts Europe among the 800 albums of 2015.
We’re travelling across the world to participate in famous international festivals (Womex 13 
UK, GlobalFEST 16 NYC, World Sacred Spirit Festival INDIA 2016, Rainforest World Music 
Festival 2016 Malaysia, Balkan Traffic Festival 2016 Belgium, Théâtre de la Ville Paris, etc.) 
Our constant vigilance stimulates us to improve on our shows, keeping them always just as 
thrilling for every audience, from the uninitiated to the most demanding.

3-821 Stelios Petrakis Quartet        

3-821 MÅNEDENS ALBUM i Balkan profil i #112 består av  denne 
CD+DVD til rabattert pris kr 200,- 
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«POEMUS» has existed for 
over couple of  years, first 
as a trio Poemus and now 
for almost two years as an 
orchestra with 5-6 musicians. 
All bandmembers come from 
different areas in 
Ex-Yugoslavia, have different 
backgrounds and cultural 
roots. With roots in thousand 
year long traditions, mixed 
with contemporary 
expressions, the orchestrt 
allows the audience to take 
part in intense moments of 
joy and sorrow.

2-2157 Poemus-in the 
name of our ancestors       

The previous albums in the 
series MUSICAL INSTRU-
MENTS IN BULGARIA re-
leased by Gega New Music 
House featured: tambura 
(GD 278), zurna (GD 276), 
wind orchestra (GD 299) and 
gaida (GD 106). The new pro-
gramme presents the gadulka, 
an ancient instrument, which 
has changed to a great extent 
the musical development in 
Europe.

3-800  MUSICAL   
INSTRUMENTS IN 
BULGARIA 

Balkansk profil Balkansk profil

3-814 Xylouris White-
Goats             

As George Xylouris, drove 
Jim White from home to the 
studio, they saw a lot of goats 
on Crete’s rocky hillsides. 
Georges is ...Crete’s master of 
the lute. Jim is best known as 
the drummer of Dirty Three. 
Goats, jim thought, would be 
a good name for the 
recording they were about to 
make. Goats are 
quintessentially Cretan 
animals. They love the high 
crags..

3-820 Sanger fra Smyrna 
– Nikos og Jasemin 
Saragoudas

3-816 SYNTHESIS.
Instrumental. 

Synthesis is a band, 
established in 1995, for the 
purpose of carrying out an 
in-depth pursuit of the 
outstanding folk music 
treasures of Macedonia. The 
name "Synthesis" was chosen 
to express the concept of 
the group. The combination 
of traditional sounds with 
contemporary arrangements 
creates a musical synthesis. 

Recorded at the Brunswick 
Music Festival & The Thorn-
bury Theatre in 2010
Giorgos Xylouris is a leading 
performer of Crete’s tradition-
al music. 
He plays its favoured in-
struments, the lute and lyra, 
and sings its distinctive and 
ancient forms of lyric.

3-813  XYLOURIS  
ENSEMBLE - 
  LIVE IN MELBOURNE          Nikos Saragoudas har vært 

profesjonell musiker helt 
siden 1954 og fram til i dag.  
Med sin oud er han en bærer 
av den fantastisk rike greske 
folkemusikktradisjonen i 
Hellas og i Lilleasia. Nikos 
er gift med sangerinnen 
Jasemin, som kommer fra 
Smyrna; hun er også med på 
denne CD-en. 
Saragoudas improvisasjoner 
vekker minner om det tapte 
hjemland og viser hvilken 
kraft som finnes i de felles 
musikktradisjonene i dette 
området.

M P R AT I M IA  w r i t t e n 
by Sakis Intzebidis The 
Mpratimia is a new band 
which is comprised of 
musicians who from an early 
age, where many 
traditional-folk festivals and 
celebrations. Definitely a cd 
which confirms that 
traditional music is alive, 
passing from generation to 
generation with memorable 
great interest. 

 3-818  BRATIMIA  -: 
TRADITIONAL (FOLK - 
FOKLORE MUSIC)  

This journey through Mid-
dle Eastern music played in 
entertainment places 
between '800 and' 900 was 
born from the desire to share 
with the public the sources 
of Orchestra Bailam’s 
musical inspiration, but 
above all from the will to 
remember how cooperation 
among peoples has 
generated a rich culture 
without borders.

 3-819 Taverne, the 
Cafè Hamàn and 
Tekès - Orchestra 
Balim    
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MÅNEDENS ALBUM: KELTISK PROFIL

Sibling Revelry is the début album from the distinguished Casey / Ní Chathasaigh sisters, who, having carved 
very different careers, have come together for this special project to mine the musical riches of their personal 
West Cork background, creating a unique and heartfelt sound. The recording showcases their exceptional 
expressive gifts and is a bewitching mixture of powerhouse Irish dance-music, rare and meltingly beautiful 
airs, exquisite songs and memorable new compositions - all suffused with their trademark lyricism.

4-799 Sibling Revelry-The Casey Sisters

4-799 MÅNEDENS ALBUM i Keltisk profil i #112 består av denne 
CD'en til rabattert pris 170 



27

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 
(Irish),
Cathal Caulfield - Fiddle, 
Viola, 
John Flynn - Vocals 
(English), Guitar, Flute.

4-788 Skipper`s alley.  

KELTISK PROFILKELTISK PROFIL

Cathal Hayden, Dezi Don-
nelly, Tola Custy, Ed Boyd 
and John Joe Kelly.
Cathal Hayden, leads a steller 
cast of traditional musicians.
The five members of the band 
came together for their first 
gig in Ennis, Co Clare in 
2010. Blazing Bows, as they 
were originally called, was 
the brainchild of producer 
Marie O'Byrne who put that 
initial gig together. 

4-784 TRADIVARIOUS      

4-787 BUAN - Danu 

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

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 the The battle 
lasted a year and a day. T

In August 1990, together with 
Cathal Hayden (fiddle), Brian 
McGrath (banjo), Gino 
Lupari (Bodhran) & Mick 
Daly (guitar/vocals), they 
formed the now renowned 
‘Four Men & a Dog’. Their 
album, "Barking Mad", which 
was released in 1990, was 
voted Best Folk Album of the 
year in Hot Press Magazine. 
Donal took a break from 
touring with the band in 
1993.Traditional Irish 
accordion music from the 
South West of Ireland at its 
best.

Súgach Sámh / Happy Out, 
is the latest album from 
Killarney musician Niamh 
Ní Charra, and showcases 
her impressive talent and 
versatility with a 
wide-ranging selection of 
tunes on fiddle and 
concertina, as well as songs in 
Irish and English. 
Fol lowing on from her 
award-winning debut 
recording, Ón Dá Thaobh/ 
From Both Sides, this new 
album displays a developed 
sense of musical confidence 
and maturity. 

4-793 Louise Mulcahy 
-Tuning the road. 4-794 Pagan Irish,Cath 

Finntragha-Eoinduignan. 

4-795 Donal Murphy.
Happy Haur.

4-796 Niamh Ni Charra.
Sugach Samh/Happy Out.      

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 
exploration, for Louise plays 
iwth equal finesse on C, D 
and E flat flutes, whistle and 
C uilleann pipes.  Tracks are 
grouped to hold the 
distinctive feel of each of 
these, particularly so of the 
pipes on which she has a 
profoundly evocative 'old 
style'..

A brand new album for a 
35th anniversary ! With 
Ap p e l l a t i o n  d ’o r i g i n e 
contrôlée, LA BOTTINE 
SOURIANTE continues to 
amaze with their energy, 
joie de vivre and superb 
musicianship. 

2-2172 La Bottine 
Souriante –
 Appelation D'Origine 
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