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The Rosenberg Trio - Suefios Gitanos Polydor - cd
Tien jaar Rosenberg Trio wordt o.a. gevierd
met het uitbrengen van deze geweldige CD.
Drielaar lang hebben we geduld moeten hebben om eindelijk de opvolger te hebben van
'Noches Calientes'. l\,4aar het wachten wordt
beloond met een CD die tot de betere van de
afgelopen Iaren mag worden bestempeld.
Een breed scala aan stiilen die oo sublieme
wijze tot een Rosenberg eenheid wordt
gsmeed. Als je dan toch moet gaan zoeken
naar het beste nummer dan is dat het 1e
nummer van de CD 'lvloonÍlower' maar ook
de andere elÍ nummers ziin de moelte waard
om te beluisteren.

lectie die mede onder verantwoordelijkheid
valt van Ruud Hermans. Nummers uit heden
en verleden en van groepen die aljaren niet

bestaan. Somnerset. Tu"rble-weeds, Lee

Towers rnaar ook Colt 45, Ben Steneker en
Savannah zijn erop vertegenwoord gd. Zelfs

country in het dialect ls vertegenwoordjgd

door de bljdrage van de Stroatklinkers met
het nummer Op de Kovvie. Een docurnent
die je rnoet hebben en die zeker een vervolg

verqrenr.

Róxanne-'n Lekkêr geveul - eigen beheer

- cos

Over smaken kun ie verschillend denken,
maar indlen een zangeres met rege maat
opt€edt er daarbij zeker eenmaa per.aar
een cd uitbrengt kan je niet anders dan tot de
conclusie komen dat er een vraag is naar. En

Luister ilaar deze Ceel

keÍ meêl Díêmaal per
iedereen dát.je eÍ weze

ik rnoet eerlijk toegeven deze cd geeft je 'n
lekker geveul als je hem beluistert. Dus zal hij
de komerde maaldea wel weer n et enrge
regelmaat te beluisteren zijn op de diverse
radiostations in het zuiden. En die aandacht
is geheelterecht. Trouwens ook niet Lirnburgers doe je er een plezier mee en op deze
maxicd staatvoor ieder radioprogramrna wel
een nummer die in het 'Íormat' past. Heb lef

Weer, Van

programmarnakers.

Na een uiterst verrassend en bu tengewoon
goed ontvange'1 debuuta bum Deze Lenre,

Hillybilly Stringpickers - Go honky tonkin'
with - Sweet Lake - cd
En hier is ie dan het langverwachte debuut

cd

van The Hillbilly Stringp ckers.Drie jaar na
oprlchting ligt er een cd die swingt van de
eerste tot de laatste minuut met nummers
van wereldsterren maar met een speciaal niet

onsoortige Hillbilly sound. En erbijblijven stil

zitten is een opgave er is altijd wel

een

iichaamsdeel die gaat bewegen b j het beluisterel var deze cd. 'Go Honky Tonk is ee.]
alburn geworden waarmee dit drietal landelijke bekendheld zal krijgen.

I

Ongenode Gaste
Sky/Ielstar

- cd

-

Arizona stop

-

Heerlijke Limburgse dialectpop. Een CD dle
het beluisteren meer dan waard is en die
enkele nummers bevat die ongetwijfeld gaan
zorgdragen voor een uitbreiding van de liefhebbers voor dialectpop. Het brengt muziek

met invloed uit vroeger jaren maar toch
geheel in eigen stijl. Deze debuutcd bevat
een dertiental nummers waarvan de nummers 'Fieze grieze daag' en 'Dees stad is te
klein' behoren tot de toooers en zeker zullen
bijdragen aan het vergroten van de bekendheid. Via de diverse radiostations zult u als
kennismaking het rnoeten doen met 'Vang
mich as ik val'. Kenners z jn het er over eens
dat nummerza bijdragen tot de loop naar de
platenzaak voor een nadere kennisrnaking
met Ongenode Gaste.
Diverse Artiesten - Dutch Country Top í00
RPC/Dino - 4CD
Vijf uren country muziek van Nederandse
bodem. Vier cd's met ieder 25 nummers die
behoren tot de top van dat wat Nederland
heeft afgeleverd op country gebied, Een se-

-

we eerlijk

wat
)
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dus komii
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Hans Zilver
Basta

-

cd

-

Voor de verre prinses

-

nu alweer twee jaar geleden heeÍt Hans
Zilver een n euwe schijf afgeleverd. 'Voor de
verre prinses' s de titel van dit alburn die
bestaat uit, naast eigen werk, een aantal
prachtige gedichtên op muziek gezet.

En

gedichten van niet de eerste de beste want
bijdragen van o.a. Hagar Peeters, Toon
Tellegen en Slauerhoff geeft de garantie van
diepgang en melancholie. En daarom is dit

een album van uitzonderlijk schoonheid vol
muzikale dichterliikheid

Loet van der Lee

- A-Records - cd

-

The Adderley Project

Als eerste van twee cd's die dit jaar verschijnen van het Loet van der Lee Quadet. Een cd
waarmee trompettist Loet van der Lee een
hommage brengt aan de vorig jaar overleden
Arnerikaanse kornettist Nat AdderleV.Het bekendere werk van Nat staai oo deze cd die
doar de jazz iefhebber zeker moet worden
be Jisterd. Het begint op deze .u m 50 rr:^-ten durende cd al met het meesterwerk Work
So1g. die een Var de. Lee saus ê leerr gekregen, maar ook de andere niet Adder ey
nummers behoren tot 'voer voor de liefhebber' van het instrumentale werk.

Kaja - This Day - Sony Music MM - cqs
Langzaam maar zeker kl mr d:t nummer 1
de h tparade. De kenners zijn het erover
eens dat het duo Kaja een muzikaal grote
toekomst tegemoet gaat. Het nurnmer This
Day heeft internationale hitpotentie en zal
zeker niet blilven steken bij de grens. Naast
het titelnummer kent deze cds ook nog een
instrumentale versie van de hit en het;ruÍnmer Sunbird alsmede een bijdrage voor de
PC. Kaja een uistekend nummer door twee
uitstekend ogende zangeressen.
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