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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 
Silje Storm 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.: 1-1430

Leiker
SANDUM TRIO
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Innhold

AVBESTILLINGSFRIST
MÅNEDENS ALBUM

10 DESEMBER

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

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

Best. nr.: 1-1430

Leiker
SANDUM TRIO
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Nordisk profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Bjarne Pålerud (1937-1991) 
var en meget evnerik 
spelemann som gjorde seg 
sterkt gjeldende i folkemu-
sikkmiljøet på 1970- og 
80-tallet. Han var aktiv 
både på kappleiker og i 
konsertsammenheng, og 
markerte seg som utøver 
langt ut over sitt eget dis-
trikt. Bjarne hadde mange 
slåtteformer i Hovintradi-
sjon gjennom sin mor In-
gebjørg Olavsdatter Flåto, 
og sin onkel Olav O.Flåto 
fra Hovin. Bjarne lærte 

Best. nr.: 1-1438

Julekvelden
Bjarne Påleruid

også som ung gutt også av 
Johannes Dahle fra Tinn. 
Godt forankret i denne 
tradisjonen utviklet Bjarne 
sitt eget lyriske, dåmrike 
og kraftfulle spel. Sammen 
med helstøpte slåtteformer 
ble dette til vakker musikk. 
Mange satte derfor stor pris 
på spelet til Bjarne, både i 
Norge og Amerika. I boka 
"Dei fine tonane" om Bjarne 
Herrefoss skrevet av Olav 
Bø, står det "I 1949,1950 og 
1951 vinn Bjarne Påle-
rud (1937-1991) fra Tinn 

guteklasa og får til og 
med fyrstepremie i 1950 i 
Edland, berre 13 år gamal. 
Han speler mellom anna 
Dahleslåttar og får svært 
fine kritikkar – som den 
spelemannen dommarane 
set aller mest pris på å høy-
re av alle under eitt av desse 
stevna". Bjarne var altså en 
fremragende spelemann alt 
som meget ung. Det var et 
stort tap da Bjarne døde i 
1991, bare 54 år gammel.
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Nordisk profil

Best. nr.: 1-1439

Nordfjord
Britt Pernille Frøholm

Folkesanger Liv Ulvik, 
kjent fra den prisbelønne-
de vokaltrioen Eplemøya 
songlag, solo-debuterer 
med prosjektet INN VADE 
der hun selv står for både 
tekst og musikk.  Prosjek-
tet startet som poesi for 
skrivebordsskuffen, med 
en bunke tekster som på 
ulike vis handler om å føle. 

Engerdalsmusikk frå ar-
kiva! Opptaka spenner frå 
1951 til 1981 og inneheld 
både song og spel med 
eldre utøvarar frå Enger-
dalen.

Best. nr.: 1-1444

Inn vade
Liv Ulvik

Best. nr.: 1-1445

I fedres arv 

Best. nr.: 1-1440

Hildersyn
Irene Tillung

Best. nr.: 1-1441

Songen om Guro
Ingebjørg Lungvik 
Reinholdt

Best. nr.: 1-1442

Gåte

På denne platen spiller 
felemester Britt Pernille 
Frøholm et bredt utvalg 
slåtter for fele og harding-
fele. Musikken framføres 
med en kombinasjon av 
råskap og briljans som får 
både gammelt og nytt til å 
skinne. Upolert, kraft-
fullt og poetisk, og med 
en underliggende musi-
kalsk hjemlengsel i spillet 
Frøholm et bredt utvalg 

Irene Tillung fra Voss i 
Hordaland er utdanna 
på klassisk trekkspill ved 
Musikkhøgskolen og har 
etter avsluttet utdanning 
livnært seg som frilansmu-
siker. Hun er kjent fra flere 
folkemusikkprosjekt i både 
inn- og utland, og har tur-
nert og gitt ut album med 
grupper som Maar, Boreas, 
Tindra og duoen Frøholm/
Tillung.

Songen om Guro er ein 
diktsyklus frå bygdedik-
taren Jørund Telnes’ sin 
«Guro Heddelid» frå 1880, 
basert på ei lokal soge frå 
tida før Svartedauden. Soga 
fortel om den vakre og rike 
Guro Heddelid, og menne-
ne som kjempa seg til blods 
for å vinne hjartet hennar.
Dikta vart så populære at 
dei vart sett folketonar til. 

Best. nr.: 1-1443

Ljom - Stundom

Med elementer av vise-
sang, folkemusikk og jazz 
lager kvintetten Ljom en 
tekst og toneverden som 
både er lokal og universell. 
Med et materiale skapt i et 
tidsspenn på over 200 år 
formidler de flotte melo-
dier og gripende tekster 
som oppleves relevant i vår 
samtid

The siblings profound pas-
sion for traditional Norwe-
gian folk music has always 
been the base of Gåte´s 
sound and vision, and 
when they now return, they 
will continue to build and 
create music around old 
traditional material. At the 
same time they now have 
an urge to create and com-
pose new original songs. 
the traditional.

Best. nr.: 1-1446

Vere her - Sigrud 
Moldestad

Hun beveger seg nærmest 
sømløst mellom flere 
sjangere, men har alltid 
folkemusikeren med seg. 
Denne gangen har hun tatt 
steget helt ut i et særpreget 
folk/rock/vise-album, med 
egne tekster og låter.

www.etniskmusikklubb.no  Nr.117// Toner på Tvers // 5



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

Ildo Lobo, son of Antonin-
ho Lobo, also a singer, was 
descended from a long line 
of musicians and vocalists. 
Born in Pedra de Lume 
on the island of Sal on the 
25th November 1953, Ildo 
Lobo passed away the 20th 
October 2004, at his home 
in Praia, the capital of 
Cape Verde. He was a giant 
of the Capeverdean music 
– both physically and in 
terms of his talent.

In his native Cape Verde, 

Best. nr.: 2-2205

Incondicional
Ildo Lobo- Capo Verde

Ildo Lobo is seen as the ar-
chipelago's greatest singers, 
heir to a tradition shaped 
by Bana and popularized 
worldwide by Cesaria 
Evora. Lobo also has 
strong political commit-
ments and his plain spea-
king is legendary.

For years, he was the singer 
and star of the Os Tubaroes 
group, long viewed as Cape 
Verde's "official" band in 
the days of the Marxist 
government. As such, he 

regularly traveled abroad 
to represent his country. 
Os Tubaroes (The Sharks) 
became the ambassadors 
of Capeverdean music, 
exporting their funana, 
coladera and morna beats 
all over the world.

Today, the group is no 
more. One of its particula-
rities was that none of its 
members was a full-time 
musician, they were also 
lawyers, doctors, civil 
servants and so on.

MÅNEDENS  
ALBUM

-

14 // Toner på Tvers // Nr.117 www.etniskmusikklubb.no



Åpen profil

Over the years Biswajit Roy 
Chowdhary has perfor-
med in various locations 
all over India and has 
participated regularly in 
some of the prestigious 
concerts. These include The 
Tansen Festival in Gwalior, 
the Shankar Lal Festival, 
New Delhi,[ the Harval-
labh Sangeet Samaroha 
in Jalundhar, the Vishnu 
Digambar Jayanti in Delhi,  

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.

. Konseptet rundt denne 
utgivelsen er å speile det 
sjøsamiske livet i Finnmark 
gjennom lyd. En kunst-
nerisk utfoldelse med en 
tydelig rød tråd.  Dette 
trilogi prosjektet er en 
videreføring av Transmis-
son trilogien som igjen 
speiler den samiske verden 
på vidda eller indre strøk i 
Finnmark.

Best. nr.: 2-2207

Sarod
Biswajit Roy Chowdhury

Best. nr.: 2-2211

Transforming
Jahan Sara JR

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 

Best. nr.: 2-2210     
Endless path 
Mahsa Vahdat,
Cuskun Karademir

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 
Chantre, Tcheka, Mario 
Lucio, Bau.. Cesaria Evora, 
Ilodo Lobo, 'Bama, Tito 
Paris, Boy Ge Vendes, Celi-
na Pereira, Bau, Luis Mo-
rais, Voz de Vabo Verde., 

2 CD'er kr 300
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Best. nr.: 6-783

Monsters
Svein Rikard Mathisen

Jazz profil

MÅNEDENS  
ALBUM

Curling Legs slipper i 
høst gitarist Svein Rikard 
Mathisens andre album
«Monsters».

Musikken innehar noe av 
den samme oppskriften 
som forrige utgivelse,
«Copenhagen Diaries», 
hva form  angår. Men 
et mål med musikken på 
«Monsters», har vært å 
skrive noen åpnere kom-
posisjoner, hvor improvi-
satørene har friere spil-
lerom.

utforsket i større grad enn 
tidligere, og improvisas-
jonene har en lekenhet nå, 
som bare turnevirksomhet 
kan få frem.

Om musikken: Svein Ri-
kard sier selv om sin nye ut-
givelse: «jeg har i de siste to 
år  turnert med musikken 
fra «Copenhagen Diaries», 
og har samtidig hatt et
mål om å skrive to eller tre 
nye komposisjoner til hver 
turne. Dette har resultert i 
musikken som foreligger på

«Monster»
Somebody’s Quartet består 
av:

Svein Rikard Mathisen - 
gitar/komposisjoner
Søren Gemmer/William 
Larsson - piano/wurlitzer-
piano
Paul Hinz - bass
Andreas Fryland - trom-
mer 
Gjest: Erik Kimestad 
Pedersen – trompet
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Jazz profil

Bugge viderefører stemnin-
gen fra ”Snowing” med 
minimalistiske versjoner 
av salmer, folketoner, 
koraller og kjente popme-
lodier. Med varsomhet og 
lekenhet improviserer han 
rundt kjente melodier og 
stopper opp, puster, avven-
ter og leker med tonene. 
utmerkelse. 

Hun har skrevet all musikk 
på albumet og vært pro-
dusent. Blank Out viser en 
musikalsk videreutvikling 
av hennes særegne sound 
som er både vital, fengende 
og melodiøs. Wang har al-
dri vært redd for å utfordre 
sjangere, der hun blander 
pop-elementer inn i sin 
jazzmusikk.  «Selve utfor-
mingen av Blank Out har 
vært et viktig og spennende 
prosjekt for meg», 

Sammen har de utviklet 
et akustisk format med 
elementer fra jazz, blues, 
roots, folk og country. 
Med Roots & Wings har de 
videreutviklet og foredlet 
uttrykket sitt og forevi-
get det på plate på gamle 
måten. Live i studio, tett 
sammen i en sirkel rundt 
60-tallsmikrofoner.

Touché Monet er en av 
de ledende gruppene for 
stringswing og sigøy-
ner-jazz i landet. De har 
spilt over 150 konserter på 
jazzklubber og kulturhus 
siden oppstarten i 2010. 
Blant dem flere utgaver av 
Djangofestivalen i Oslo og 
Robert Normann-festivalen 
i Sarpsborg.

Nordic Circles er et norsk 
jazzprojekt som har som 
visjon å skape unike jaz-
zinnspillinger gjennom
samarbeidet mellom 
velkjente og unge oppkom-
mende utøvere innen den 
Nordiske jazzgenren.
Tanken er også å skape 
ny og spennende musikk 
ved å legge vekt på å være 
geografisk diversifisert 
innenfor jazzens Norden.
r.

Best. nr.: 6-788 
Everybody Loves 
Angels
Bugge Wesseltoft

Best. nr.: 6-791

Grieg Swing
Touche Monet 

Best. nr.: 6--789

Roots & Wings
Randi Tytingvåg Trioi

Best. nr.: 6-790

Under the clouds
Nordic circles

Best. nr.: 6-784

Åra 
Erlend Apneseth Trio

Best. nr.: 6-785

Lysning
Nils Økland Band

Best. nr.: 6-786

Circle of Chimes
Marius Neset

Best. nr.: 6-787

Blank out Ellen 
Andrea Wangt

MOJO skrev at trioens 
«nære, intuitive komposi-
sjoner klager sørgmodig, 
kveiler seg og klaprer med 
rått, utforskende liv.» Nå 
vender trioen tilbake med 
et helstøpt, poetisk og 
overrumplende album der 
de låter mer sammensmel-
tet enn noen gang. .  BBC 
Music Magazine ga platen 
full pott og skrev «varia-
sjonen i stemninger, stiler, 
og settinger

Han får folk til å lytte.  
Når han spiller er det som 
om han henvender seg 
direkte til hver og en som 
lytter på. Han kan holde 
medmusikere og lyttere på 
tå hev, selv om musikken 
kan være aldri så lavmælt. 
med musikere som David 
Sylvian, Jon Balke, Trygve 
Seim, Imogen Heap, Arild 
Andersen

En ny plate med den 
eksepsjonelle komponisten 
og saksofonisten  Marius 
Neset er alltid en begiven-
het.  På Circle of Chimes 
tar han et nytt stort steg 
fremover og nærmest 
gjendefinerer dagens jazz 
og improvisasjonsmusikk. 
Denne gangen tar han oss 
mot en mørkere og mer 
melankolsk side, men 
finner også plass til noen 
lysere øyeblikk.  
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Jul med familien Akselsen. 
Elias Akselsen med sine barn 
Stig, Alice Kristine og Ve-
ronica! Familien Akselsens 
julealbum «Blå juleglede» 
er innspilt i Kleiva Studio, 
Halden av Freddy Holm.
I jule-evangeliet fortelles 
det om Jesu foreldre, at det i 
Betlehem ikke var ”rom for 
dem i herberge”. Tateren
Elias Akselsen og hans barn 
har opplevd det samme i 
Norge. Som barn feiret Elias 
jul i koier og fjøs. Under
kald julekvelds-feiring mel-
lom varmende dyrekropper, 

Best. nr.: 5-384

Romani profil

var trøsten at Frelseren selv 
var født i en stall. Familien
Akselsen har mange egne 
opplevelser om hvordan 
det er å tilhøre en forfulgt 
folkegruppe, i ”verdens beste
land”. Disse erfaringene 
gjenspeiles i sangfor-
midling, også om julens 
evangelium, sårheten og 
gleden – den blå gleden. Og 
varmen!

Freddy Holm: gitare,-
mandolin,banjo,dobro,-
fiolin

Terje Støldal: kontrabass
Eivind Kløverød: perkusjon/
trommer

Terje Norum: piano, tråorgel 
og trekkspill. Elias og Vero-
nica har begge utgitt egne 
juleplater, noen av de mest 
kritikerroste julealbumene 
i Norge. Elias sin juleplate 
fra 2003 "Her kommer 
dine arme små" fikk hele 
16 avisanmeldere til å gi 
toppkarakter, terningkast 6. 
Bergens Tidende,

MÅNEDENS  
ALBUM

Blå Juleglede
Familien Akselsen
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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. 

The fourth release by Serbi-
an 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 con-
temporary and traditional 
arrangements, whereas the 
third one “ 21st Century”, 
was a collection of side 
works and collaborative 
projects that band leader.

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.: 5-374

Gipsy Tango
Earth Wheel Sky Band

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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The CD "Bulgarian Folk 
Heritage, Kosta Kolev" 
includes 18 Bulgarian 
instrumental folk music 
and songs performed by: 
Kosta Kolev – accordion, 
Kostadin Gugov, Yan-
ka Rupkina, Bulgarian 
National Radio Folk 
Songs Ensemble, Kostadin 
Varimezov – gaida, Kaicho 
Kamenov, Nedyalka 
Keranova, Trakia Ene-
semble – Plovdiv, Stoyan 
Velichkov – kaval, Boris 
Mashalov, Elena Bozhkova, 
Bulgarian National Radio 

Best. nr.: 3-825

Kosta Kolev
Bulgarian Folk Heritage

Balkan profil

Folk Music Orchestra, 
Maria Leshkova, Boris 
Karlov – accordion, Verka 
Siderova, Roza Tsvetkova, 
Nikola Ganchev - kaval
Accompanied by an or-
chestra and the Bulgarian 
National Radio Folk Music 
Orchestra
Conductors: Kosta Kolev, 
Tsvetan Tsvetkov, Dobrin 
Panayotov, Dimitar Dinev 
He is brilliant in all three 
fields he engages in – as 
an accordionist, composer 
and conductor. Bulga-
rian traditional culture 

wouldn’t have been the 
same today without his 
unique arrangements and 
original works, his brilliant 
accordion performances 
and his wide scope of 
conducting work. Being 
brought up in a family of 
folk musicians, he started 
playing music at a very 
early age. Besides maste-
ring the accordion, Kosta 
Kolev also plays almost all 
wind instruments. This 
has helped him a lot in his 
work as a composer.

MÅNEDENS  
ALBUM
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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
Poemus

One 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.: 4-804

Departure - 
Traditional Music 
from Ireland 

Livet tar noen ganger 
uventede vendinger.            

Etter flere år med mu-
sikkstudier hjemme i 
Norge så Anders for seg 
en framtidig karriere som 
jazzpianist, men en reise 
til en folkemusikkfestival i 
Irland skulle forandre alt. 
Anders forelsket seg totalt 
i folkemusikken fra øya, la 
jazzen på hylla og kjøpte 
trekkspill.

Skru tiden fram noen 

år. Etter flere lengre 
Irlands-opphold, utallige 
sene nattetimer tilbrakt 
på jam og et skremmen-
de antall halvlitere med 
mørkt øl har Anders gjort 
seg bemerket som en 
meget dyktig utøver innen 
sjangeren.

Departure er Anders’ 
deubutplate. Den er inn-
spilt på Irlands vestkyst 
med den anerkjente irske 
produsenten Jack Talty og 
et lite knippe meget dyk-

tige irske musikere. Den 
svenske musikeren Esbjörn 
Hazelius, som bla. Er en 
av Skandinavias absolutt 
ypperste utøvere av irsk 
musikk medvirker også 
på platen. Det musikalske 
materialet er i hovedsak 
hentet fra det irske folke-
musikk-repertoaret, men 
et par egne komposisjoner 
har også sneket seg med. 
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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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