NOUD MARTINALI KOMT MET 50 NIEUWE MUZIEKSTUKKEN
Een van de gemoedelijkste mensen die Limburg rijk is, Noud Martinali, heeft zich de afgelopen
maanden gestort op ’t uitbrengen van ’n nieuw muziekboek. 50 nieuwe stukken componeerde deze –
van origine- Brabantse harmonicabouwer/stemmer/muzikant. Zijn inmiddels tweede boek is niet te
vergelijken met eerder verschenen werk van Martinali en het grootste en mooiste verschil is naast ’n
leuke, frisse lay out, dat alle nummers ditmaal op CD zijn gezet door Noud zelf. Waar velen nog
werken met midifiles waarop je kunt horen wat je zou moeten spelen, is Martinali voor dit boek de
studio ingedoken en heeft zelf alle 50 werken ingespeeld. Uiteraard staan er ook stukken in
geschreven voor 2 diatonische harmonica’s: in die gevallen heeft Noud ook beiden partijen voor zijn
rekening genomen, met dank aan de moderne meersporentechniek.
Het boekwerk omvat 94 pagina’s waarop 50 muziekstukken afgedrukt staan, speciaal geschreven
voor de diatonische G-C harmonica (vijfde toets gedraaid). Uiteraard zijn alle stukken ook door
andere melodie-instrumenten te spelen en ook op harmonica’s in een andere stemming, maar dan
kun je uiteraard niet meespelen met de bijgeleverde cd. Ook dát is geen punt, want de cd is naast ’n
hulpmiddel ook nog eens een leuk album om ‘zomaar’ te draaien of op te zetten. Je hoort dan Noud
op zijn eigengemaakte harmonica spelen en de diversiteit in de muziek (o.a. mars, tango, polka, wals)
zorgt ervoor dat ’t absoluut geen straf is om de cd gewoon ‘los’ te draaien.
Zowel de lay out als de cd-opnames werden verzorgd door René van Rooij –bij sommigen beter
bekend als de accordeonist van WC Experience- die naast dtp’er en producer ook beschikt over ’n
eigen muziekstudiootje. Daar werden in 3 sessies alle muziekstukken opgenomen in hifi-stereo. Het
muziekboek heet “Olliedejulliednullieje ôk” en is te bestellen bij René van Rooij:
Maak € 27,50 over op:
NL63 INGB 0005 703844 t.n.v. GG producties, Oss
Zet aub bij de omschrijving uw adresgegevens. Het nieuwe boek wordt dan (inclusief muziek-cd)
binnen 5 werkdagen naar u opgestuurd. Mensen die in de buurt van Oss wonen mogen ’t boek en de
cd uiteraard ook afhalen, in dat geval graag een mailtje naar renevanrooij@gmail.com Kosten: €25,--

