
22 E A R T E A M22

B IL B O R E C O R D S . b e
! "#$%& ’ ("$)*+%" , -) , + . $+/ "$01*"$+

...met verzending binnen de 24u

debuut ‘Up From Below’ is dat niet anders op 
‘Here’, het tweede album van de Amerikaanse 
groep rond zanger/messias Alex Ebert (ex-Ima 
Robot). De sobere soloplaat ‘Alexander’ heeft 
weliswaar zijn positieve sporen nagelaten maar 
het nieuwe werk van Edward Sharpe & The 
Magnetic Zeros blijft vooral heel aanstekelijk. 
Een reggae/soultrack (‘One Love To Another’) 
en enkele hymnes maken het plaatje compleet. 
Heerlijke old skool hippie dippie stuff. (bvm)

E l-P
‘Ca n ce r  For  A  C u r e’
F a t Po ssum

Vijf jaar verstreken sinds 
El-P’s laatste album ‘I’ll 
Sleep When You’re Dead’. 
De tragische dood van zijn 
boezemvriend, rete-geta-
lenteerd rapper en 
inspiratiebron Camu Tao zal 

er wel iets mee te maken hebben gehad. “It’s 
one of those things that just becomes you”, 
twitterde El-P destijds onheilspellend en pas de 
laatste maanden komt de venijnige el antipatico 
van weleer opnieuw boven water. ‘Cancer For A 
Cure’ of kortweg ‘C4C’ bevat inderdaad de 
puntige rijms en sarcastische vertolking die we 
van hem kennen, alleen op vlak van de beats 
lijkt het vet snel van de soep. De synth-zwaarte 
kan hun gebrek aan opwinding compositiege-
wijs hier helaas niet verbergen. Te veel inspiratie 
opgeofferd op Killer Mike’s ‘R.A.P. Music’? Beste 
tracks: het lekker gemene, zelfverheerlijkende 
‘The Full Retard’ en ‘$4 Vic/FTL (Me And You)’ 
dat wel een evolutie lijkt van één of andere 
MORR-music act, opgewaardeerd met een 
cancerogene diss aan het adres van de elite. 
Verder bleef hangen ‘For My Upstairs Neighbor’ 
waarop El-P in een opwelling van euh mensen-
liefde zijn bovenbuurvrouw subtiel aanmoedigt 
om haar huiselijk geweldenaar van een vriend 
om te brengen (“If you kill him I won’t tell!”). 
‘C4C’ is muzikaal gezien El-P’s minst ongepolijs-
te tot nu toe, maar boet niets in aan energie. (kh)

F i l F la
‘ F l iptap’, ep
Som e on e G o o d/D e ns e

Een digitale versie van The Books, iemand? 
‘Fliptap’ is de bijdrage van Keiichi Sugimoto aan 
‘10 Songs In 20 Minutes,’ een serie conceptal-
bums op Someone Good. Tien korte vleugjes 
knip-en-plak-elektronica die bij momenten zo-
wel aan de rinkelende belletjes van vroege Four 
Tet doen denken als aan de knutseltafel van The 
Books. Als FilFla altijd zo prettig gestoord klinkt, 
dan willen we gerust wel eens langer dan twintig 
minuten blijven zitten. (ts)

Fostercare
‘A lte r ed C r eat u r e’
Ro b o t E l e p h a n t R e c o r d s/D e ns e

Eerste reactie na het beluisteren van ’Altered 
Creature’: toch even op de kalender kijken of 

we nog altijd in 2012 zitten, want deze eclec-
tische mix van IDM en platte trance komt toch 
een kleine twintig jaar te laat. Serieus, probeer 
eens niet met de ogen te rollen als Fostercare 
nummer na nummer de meest stroperige 
raves laat botsen met dwaze stemsamples 
en licht verteerbare elektronica. Het vreemde 
is nog dat dit allemaal zo ernstig bedoeld is. 
Vergeet misschien dat we voor de elvender-
tigste keer luisteren naar emotional electronic 
music, als iemand het presteert om z’n bla-
sé elektronica toe te schrijven aan “Deleuzian 
and Zizekian trajectories of thought” moeten 
we toch eens goed lachen. (ts)

F r iends
‘ F r ie nds’
Lu c k y N um b e r/ C o o p e r a t ive Mus i c/V2 
R e c o r d s

De aanstekelijke indie die we van Friends krij-
gen is toch wel enkele maten tegendraad-
ser dan gewone indiepop. Hoofdingrediënten 
zijn bas en percussie met daarrond luchtige 
synths, waarbij frisse zang het geheel nog wat 
zorgelozer lijkt te maken. Die wel heel hoekige 
bas op alle nummers maakt dat Friends een 
heel eigen, compromisloze sound krijgt, aan-
stekelijk en krachtig. De singles op ‘Friends’ 
(‘I’m His girl, ‘Friend Crush’ en ‘A Thing Like 
This’) houden de boel wel recht, want niet 
alle nummers zijn even sterk. Op ‘Ruins’ to-
nen ze overigens dat het nóg wat tegendraad-
ser kan, met een nummer dat nog in het oeu-
vre van B52’s zou passen, naast ‘The Rock 
Lobster’. (sn)

F üxa
‘ E le c t r ic Sou nd O f Su m me r ’
Ro c k e t G i r l

Füxa is een synthesizerband uit Detroit rond 
spilfiguur Randal Nieman. We zijn meer dan 
tien jaar en een personeelswissel verder 
sinds hun laatste plaat. Op ‘Electric Sound Of 
Summer’ kan Nieman op hulp van goed volk 
rekenen. Leden van Spiritualized, Spacemen 
3 en Spectrum werkten mee aan bepaalde 
nummers. Het resultaat is erg trippy. De kern 
van het album bestaat uit drie covers: ’Cheree’ 
van Suicide, ‘Some Things Last A Long Time’ 
van Daniel Johnston en ‘Our Lips Are Sealed’ 
van Fun Boy Three. Opmerkelijke keuzes, 
maar drie maal een schot in de roos. Vooral 
‘Cheree’ is tien minuten lange hemelse psy-
chedelica. Ook de zelfgeschreven nummers 
gaan op dat elan verder. ‘Electric Sound Of 
Summer’ is geen makkelijke plaat. Het loont 
echter de moeite om de spacy soundscapes 
te trotseren en je te laten opslokken door de 
druggy synths. Lekker album. (dm)

Giant G iant Sand
‘ T u cson ’
F i r e R e c o r d s/Kon k urr e n t 
Een plaat van Giant Sand beluisteren, voelt al-
tijd aan als thuis komen. Howe Gelb heeft de 

kunst onder de knie om altijd herkenbaar en 
toch immer subtiel anders te klinken. Zo ook 
op ‘Tucson’: een ode aan de stad in Arizona 
waar het allemaal begonnen is voor Gelb en 
een zelfverklaarde “country rock opera” van 
70 minuten (19 tracks) waarop een twaalfkop-
pig collectief te horen is. Giant Sand is om-
gedoopt tot Giant Giant Sand maar overda-
dig wordt het gelukkig nooit. Giant Sand XXL 
is vooral een toonbeeld van rijke schakeringen 
en het ultieme bewijs dat Howe Gelb er perfect 
in slaagt Deense en Amerikaanse muzikanten 
(Maggie Bjorklund, Lonna Kelley, Brian Lopez, 
Gabriel Sullivan, Jon Villa, een Deens strijker-
sensemble…) te integreren in de sound en 
het verhaal van de plaat: een road trip van een 
semi grizzled man die via een omweg langs 
een Mexicaanse gevangenis naar nieuwe lief-
de leidt. Stoffige countryrock en americana met 
een texmex-ziel. Een heel essentiële nieuwe 
plaat van Howe Gelb en zijn gevolg. (bvm)

Gossip
‘A  Joy fu l Noise’
C o l om b i a/Sony

“I love to stay and party, but I got to go to 
work!” bekt Ditto op de nieuwste plaat van 
Gossip. Ze vat hiermee bondig het verhaal 
van Gossip anno nu samen. De partymood 
is bij momenten namelijk ver te zoeken op ‘A 
Joyful Noise’. Wie het album ‘Standing In The 
Way Of Control’ er naast zou leggen, merkt 
dan ook meteen op dat Gossip aan eigenheid 
heeft ingeboet. Niet dat er geen goeie num-
mers op het album terug te vinden zijn, inte-
gendeel zelfs. Opener ‘Melody Emergency’ is 
classic Gossip disco-punk die meteen aanzet 
tot hoofdschudden. De single ‘Perfect World’ 
slaagt ook nog in de evenwichtsoefening tus-
sen party en werk, maar daarna vervalt Gossip 
vaak in vakmanschap ontbeend van diepgang 
en plezier. Toch mogen we niet alle nummers 
over dezelfde kam scheren. Zo klinkt ‘Into The 
Wild’ en ‘I Won’t Play’ door hun gestripte set-
ting - een lekkere bas, droge drum en be-
scheiden gitaarpartij - verrassend speels. Een 
leuke plaat die soms pit mist. (jdb)

Grasscut
‘Un ea r t h ’
N i n j a Tun e/P IAS

Een filmmuziekcomponist (Andrew Phillips 
heeft al enkele awards op zijn schouw staan 
voor zijn soundtracks voor documentaires) en 

een muziekjournalist (Marcus O ’Dair schrijft 
momenteel een biografie over Robert Wyatt) 
maken samen Grasscut. Hun tweede plaat 
‘Unearth’ heeft een popkant, door de strofe/
refrein-structuren en zanglijnen, maar even-
goed een filmische uitwerking. Hun stijl kan 
geplaatst worden in de stallen waar ook het 
Belgische Styrofoam zich begeeft, maar dan 
de weelderig Engelse variant ervan. Weidse 
strijkers, uitgebreide percussie, zowel akoes-
tisch als knisperend digitaal en samples van 
gebruiksvoorwerpen. De wat druk gearran-
geerde songs klinken heel erg gedetailleerd 
en geproducet wat weinig plaats geeft voor 
een rustmoment. Toch heeft elke klank zijn 
plaats en mag het duo een pluim opsteken 
voor hun prinselijk rijke klankenpalet. Soms 
wat teveel, maar altijd erg mooi. (dw)

Glen Hansard
‘R h y t h m A nd R epose’
An t i -/P IAS

Het valt moeilijk te 
ontkennen dat G len 
Hansard een vat vol 
ongetemde emoties is. En 
of het nu verpakt is in de 
potige rockversie van The 
Frames of het gevoeligere 

The Swell Season, muziek is de uitlaatklep en 
katalysator van Hansards gevoelsleven. Bij 
The Swell Season was er voor zijn Tsjechische 
muze Marketa Irglova nog een prominente rol 
weggelegd. Een samenwerking die resulteer-
de in een Oscar voor de soundtrack van 
‘Once’. Toch werd ‘Rhythm And Repose’ een 
soloplaat van Hansard en zijn er maar een 
paar kleine rolletjes voor Irglova weggelegd. 
Van een stijlbreuk is er echter geen sprake. 
Slechts een enkele keer schreeuwt Hansard 
de ziel uit zijn lijf maar meestal zijn het 
verstilde klanken van piano, orgel of akoesti-
sche gitaar die zich nestelen in de ziel van de 
plaat. Een stuk subtieler dan The Frames en 
gelijkwaardig aan The Swell Season, Hansard 
blijft ook solo meer dan boeien. (ow)

E rdem He lvac iolu
‘ T i me less Waves’
Bérangère Max imin
‘ No O n e Is A n Isla nd’
Su b Ro s a/D e ns e

Geluidskunst uit Turkije. ‘Timeless Waves’ 
deed aanvankelijk dienst als klankinstallatie bij 
het interdisciplinaire kunstproject The Morning 
Line op het Eminönü plein in Istanbul, en aan-
gezien het daar door 47 kanalen op 53 spea-
kers werd verspreid, zou je denken dat je’r 
thuis weinig mee aan kan vangen. Maar ver-
rassend genoeg klinkt het allemaal minder 
steriel en veel doorleefder dan je zou ver-
wachten. ‘Timeless Waves’ schuurt aan te-
gen de drones van KTL, noise, en af en toe de 
wollige akoestiek van Christian Fennesz. Niet 
meteen geschikt voor de gemiddelde thee-
krans dus, maar Erdem Helvaciolu heeft zijn 

Lor n
‘A sk  T h e D ust ’
N i n j a Tun e/P IAS

We hebben twee jaar onze twijfels gehad, maar achter Lorn blijkt dan toch een mens van vlees en bloed 
schuil te gaan. Voelde het uit fijngeslepen noise en horrorstep opgetrokken ‘Nothing Else’ in 2010 nog zo 
koud en mechanisch aan dat het door een voorgeprogrammeerde computer  leek te zijn geproduceerd, 
dan haakt opvolger ‘Ask The Dust’ alvast in op aardsere genres zoals witch house en glitch-hop.  Ook de 
klankkleur is gewijzigd: blies de vorige plaat nog ijle lucht in ons gezicht, dan kiepert ‘Ask The Dust’ een 
dikke laag smerige olie over je heen. De moeilijke tweede is dus een menselijke plaat geworden, al be-

tekent dat nog steeds geen shiny happy people-muziek. Lorn zoekt immers wederom de duistere zielenroerselen en de onderkant van 
het menselijke bestaan op, waardoor de plaat net als haar voorganger de postapocalyptische soundtrack vormt bij een door paranoia 
en psychotische waanzin geteisterde futuristische wereld . Daverende, aardedonkere beats worden uitgesmeerd over moddervette 
synths, zonder dat de luisteraar ook maar enige ademruimte wordt gegund. Integendeel: Lorn injecteert zijn beats ten gepaste tijde met 
gefreakte stemsamples en bevreemdende klanken waardoor zijn tracks een verstikkend en schizofreen karakter bezitten: enerzijds zet-
ten ze aan tot hevig hoofdknikken, anderzijds laten ze ijskoude rillingen over je ruggengraat lopen. Kinderen niet toegelaten. (wd)
Release: 18 juni


