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Als je nog inspiratie zoekt voor een eindejaarsgeschenk, moet je maar even in deze weer propvolle cd-rubriek
grasduinen. Het is midden november als ik dit schrijf en de cd-rubriek heb afgesloten en nog melden zich
nieuwe releases aan. Overigens wachten er naar jaarlijkse gewoonte wel wat speciale uitgaven en luxeboxen
(Herbie Hancock, Miles in mono!, Verve Singles Collection…) in de winkel. En blijkbaar trekt vinyl aan. Hopelijk
zet het de jonge(re) generatie op weg naar meer jazz, zowel van gisteren als van vandaag.

Nieuw op cd/lp/dvd
Jazzmozaïek klasseert in
deze rubriek de cd’s (nieuwe
releases en heruitgaven)
in alfabetische volgorde en
illustreert het betere werk
met de afdruk van de hoesjes.
De quotering is als volgt.
Top = In kader over twee
kolommen met afbeelding
van hoesje
Zeer Goed = op één kolom
met achtergrondkleur en
afbeelding van hoesje
Goed met hartje = op
één kolom met afbeelding
van hoesje
Goed = geen achtergrondkleur en geen afbeelding
van hoesje

Gelukkig Nieuwjaar!
Bernard Lefèvre

Pierre AnckaertTom Van Dyck 4-tet
Union Match
September Records/Fever Music
59:29

heel dicht bij de lyriek van Paul
Desmond komt. Anckaert kan ook
heel spannend een solo opbouwen (Slutstation, On The Blueway). De composities van Anckaert zijn speels tot introspectief,
die van Van Dyck ademen het
urbane van de jazz uit. Een orthodox, warm concept.
Chris Joris

Baars/Kneer/Elgart
Give no Quarter

Jazz Village/Harmoni Mundi
52:39

Evil Rabbit Records/ToonDist – 63:22

De in Laitila, Finland geboren gitarist Kari Antila, die vanaf 2003
in België belandde en hier in Gent
cum laude afstudeerde, deed ook
ervaring op in New York met o.a.
Jim Hall, Ben Monder en Michael
Brecker. The North Wind is opgenomen in Helsinki en zijn band is
volledig samengesteld uit Finse
muzikanten, waaronder de bij
ons best bekende pianist Alexi
Tuomarila. Antila schrijft moderne jazzthema’s waarop lekker
swingend geïmproviseerd wordt.
Invloeden van Miles en Brecker
(Dunkel leunt er sterk bij aan)
maar ook een stukje bossa nova
ontbreekt niet.
Bernard Lefèvre

Sinds de voortreffelijke reeks
compilatie-cd’s Ethiopiques weten we dat Ethiopië bron is van
een bijzonder muzikale mix van
Afrikaanse ritmes en jazz. Een
van de vaders van die Ethio-jazz
is Mulatu Astatke (70), vibrafonist, percussionist, keyboardspeler en componist.
Astatke heeft met zijn groep Step
Ahead enkele Britse muzikanten
rond zich verzameld, maar werkt
ook nog vaak in Addis Abeba.
Deze cd combineert beide, want
is zowel door traditionele Ethiopische muzikanten opgenomen
in de Ethiopische hoofdstad, als
door Astatke’s Europese vrienden
in Londen en in de Franse studio
La Buissonne.
Het resultaat klinkt zoals we dat
van Astatke gewend zijn: Afrikaanse ritmes met veel percussie, koorgezang en gebruik van
Afrikaanse instrumenten zoals de
kora. En toch is het jazzgehalte
hier zeer hoog, zeker omdat de
uitstekende Britse trompettist
Byron Wallen een hoofdrol krijgt.
Wie de Ethiopiques-reeks niet
kent en wil weten hoe Ethio-jazz
klinkt, vindt in deze Sketches of
Ethiopia een prima introductie.
Peter De Backer

Kari Antila (g), Manuel Dunkel
(ts), Alexi Tuamarila (p), Jaska
Lukkarinen (d), Ville Herrala (b)

Mulato Astatke (vib, p, keys) en
een achttienkoppige band met
o.a. Byron Wallen (t)

Pierre Anckaert (p, frh), Tom
Van Dyck (as, ss), Hendrik
Vanattenhoven (cb), Mimi
Verderame (d)

Een kwartet dat van een zeer
hechte samenhang geniet en alles compact weet te formuleren
in een lekkere timing. Anckaert
is een zeer ritmisch pianist met
onfeilbare techniek, inzicht en
smaak, een grote liefde voor
jazz, Afro-Cubaanse syncopes en
andere wereldgrooves. Bassist
Vanattenhoven deelt die liefde
en ervaring (hij kende, zoals Anckaert, een vruchtbaar verblijf in
Havana, Cuba) en kent Anckaerts
pianospel zo goed, dat hij aan
hem kleeft als een goed ruiter
op zijn paard. Mimi Verderame
is uiteraard de ritmische precisie
zelve en Tom Van Dyck groeide uit
tot een virtuoos saxofonist. Hoe
hij de sopraansax als een makkelijk instrument laat klinken is
niet voor iedereen weggelegd.
Anckaert herwaardeert hier vaak
de Fender Rhodes piano, doch
zet zich o.a. voor de bloedmooie
ballade Iñárritu’s Realism (T. Van
Dyck) terug aan de vleugel en
ontroert, terwijl Tom Van Dyck

Mulatu Astatke
Sketches of Ethiopia

Kari Antila
The North Wind
Seventh String Music – 49:09

De Amerikaanse drummer Bill
Elgart werkte in het verleden met
onder meer Paul Bley en Kenny
Wheeler. Het fantasierijke en
ruimtelijke aspect dat die twee
grootheden in hun muziek koesteren, hoor je ook terug in Elgarts
spel. Daarmee is hij een goed gekozen tegenspeler voor de Nederlandse rietblazer Ab Baars; iemand
voor wie vrijheid niet betekent dat
je elke fractie van een tel moet
dichtsmeren met geluid. Behalve
dat Baars door goed te doseren
heel goed omgaat met de geboden
ruimte in de triobezetting, wordt
zijn spel met de jaren steeds expressiever. Op tenor klinkt een
verre echo van Albert Ayler door,
maar dan puur de indringende
sound, niet het gejaagde en het
stuurloze. Een compositie als Song
for our Predecessors laat horen
hoe meeslepend het trio kan klinken. In een dergelijk driemanschap
is iedere muzikant van hetzelfde
belang. Bassist Meinrad Kneer
toont zich andermaal een wendbaar musicus met een goed oor
voor de kleur van de muziek. Vooral de gestreken passages die hij
tegenover Baars’ ontroerende spel
plaatst, zijn smaakvol en effectief.
Hier wordt niet op safe gespeeld,
geen concessie gedaan, niet aan
de luisteraar, niet aan de muziek.
Mischa Andriessen
Ab Baars (ts, shakuhachi, kl),
Meinrad Kneer (b), Bill Elgart (d)

The Jamie Baum
Septet+
In This Life
Sunnyside Records – 67:50

Jamie Baum, excellente componiste en fluitiste, heeft al zowat
over de hele wereld lauweren
geoogst. Met haar vernieuwde
septet is ze nu in de studio gedoken na een lange periode van
toeren. Haar reizen in zuid Azië
hebben duidelijk haar muziek
beïnvloed. Het eerste nummer
op de schijf heet Nusrat, een
verwijzing naar Nusrat Fateh Ali
Khan, de wereldberoemde qawwalizanger. Haar fluitsolo introduceert een Oosterse melodie,
en daarmee is de toon van de
plaat letterlijk gezet. De qawwaliliederen, van soefistische
religieuze oorsprong, hebben een
duidelijke structuur die echter
ook improvisatie toelaat, en die
eindigt in een soort opbod van
de zangers tegen elkaar, waardoor ze in trance komen. Baum
was enorm gefascineerd door dit
gegeven (bv de alap), en heeft in
dit album deze invloeden subtiel
met jazzharmonieën verweven.
De muzikanten zijn erg goed op
2013/4
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elkaar ingespeeld, de sound van
een kleine bigband is nooit veraf
(soms komt de muziek wat zwaar
op hand over, ietwat langdradig,
maar dat heeft te maken met de
Oosterse invloeden), de composities zijn soms complex, maar blijven toegankelijk. De muzikanten
krijgen veel ruimte, en de fluitsolo’s van Baum zijn melodisch
sterk en mooi opgebouwd. Dit is
een zeer smaakvolle cd geworden met heel veel ruimte voor
jazz, wereldmuziek, boeiende improvisaties van o.a. Brad Shepik,
John Escreet en andere nieuwe
musici.
Marc Van de Walle
Jamie Baum (fl), Amir Alsaffar
(t), Taylor Haskins (t), Douglas
Yates (as, bk), Chris Komer
(French horn), Brad Shepik (g),
John Escreet (p, frh), Zachary
Lober (b), Jeff Hirshfield (d),
Samuel Torres (congas), Dan
Weiss (tabla)

Alex Beaurain Quintet
Sentiments d’un Clown
Mogno Music – 62:02

Big Noise
New Orleans Function
Igloo Records/AMG – 51:37
Vier blanke jonge snaken die in
het muzikaal verleden duiken van
de stad waar jazz ontstond. Ceci
n’est pas la Nouvelle-Orléans.
Of toch? De vier verdienen in elk
geval een pluim voor hun opzet.
Vooral als je merkt dat de uitgebreide fanbasis hoofdzakelijk uit
jongeren bestaat die volledig uit
de bol gaan tijdens de concerten.
Wie slaagt daar nog in tegenwoordig met nummers van Jelly
Roll Morton, Lil Hardin, Sidney Bechet en Kid Ory? Natuurlijk halen
de opnamen niet de authenticiteit
van lokale groepen uit de Crescent
City en natuurlijk verbleekt dit alles bij de soundtrack van Treme
maar de energie en de sfeer is er
wel. Momenteel is een optreden
van Big Noise de goedkoopste trip
naar Bourbon Street. De nieuwe
cd is daarbij de gepaste introductie voor een gezellig avondje uit.
Georges Tonla Briquet
Raphaël D’Agostino (kornet,
voc), Johan Dupont (p), Max
Malkomes (b, voc), Laurent
Vigneron (d)

Luciano Biondini/
Michel Godard/
Lucas Niggli
Mavi
Intakt Records – 52:40
De Franse gitarist Alex Beaurain
vestigde zich in Brussel waar hij
naast een akoestisch trio (The
Tab) een kwintet samenstelde,
waarmee deze debuutopname
uitkomt. Beaurain tekent voor
alle composities. Eigenaardig genoeg is de cd-titel geen eigenlijk
nummer, wel komen er andere
originele titels voor (Lapin vicieux, La rape et le clou, Un nom
pour chaque chose, enz.). Beaurains gitaarspel komt al eens in
de buurt van Philip Catherine.
Hij weet ook die lyrische sfeer
op te roepen, bv. in Histoire
d’Images. Een pluim ook voor de
prachtige interventies van pianiste Eve Beuvens en saxofonist
Erik Bogaerts (o.a. Exploration).
Beaurain roept in zijn composities misschien wel de tragiek op
van de clown die met een lach
een traan verdringt, wat dan de
titel kan verklaren. Je kan beslist
meedrijven op een wolk van delicate harmonische en energieke
jazzklanken. Een sterk kwintetdebuut.
Bernard Lefèvre
Alex Beaurain (g), Eve Beuvens
(p), Erik Bogaerts (sax), Olivier
Stalon (elb), Toon Van Dionant (d)
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in dit trio, zowel melodisch als
ondersteunend. Biondini is een
razend leuke accordeonwizard,
die zich wel graag aan lyriek en
harmonie houdt. Lucas Niggli, zich
doorgaans eerder aan experimenten wagend, speelt hier vrolijk de
rol van ritme-anker, maar wordt
totaal zichzelf in zijn live opgenomen percussiesolo Black Eyes: vol
mysterie en hypnose.
Chris Joris
Luciano Biondini (acc), Michel
Godard (tba, eb, serpent), Lucas
Niggli (d, perc)

Bodrato/Battaglia/
Massaria/Furia
Bartleby the scrivener
Evil Rabbit Records/ToonDist
75:18

Bartleby the scrivener is een
meesterlijk verhaal van Herman

Melville over een juridische kopiist die zijn collega’s met zijn eigengereide en onpeilbare gedrag
volledig buiten zichzelf brengt. I
would prefer not to zijn Barleby’s
gevleugelde woorden waarmee
hij vrijwel alles op kantoor in de
war laat lopen. De vier Italianen
die zich aan de verklanking van
dit wereldberoemde verhaal hebben gewaagd, weten de sfeer
ervan heel goed te grijpen. Aan
de basis daarvan ligt het meer
dan een uur durende ‘onbegrip’
tussen gitaar en piano. Twee
instrumenten die elkaar juist
goed zouden moeten begrijpen,
worden door respectievelijk Andrea Massaria en Stefano Battaglia fenomenaal tegen elkaar
uitgespeeld. Er is een constante
wrijving tussen die twee, soms
extreem, soms subtiel, maar
altijd voelbaar. Daarmee wordt
het overigens niet een soort
hoorspel. Wie het verhaal kent,
kan het in de muziek terug horen, maar die muziek kan ook
zeer goed op zich staan. Bartleby
the scrivener is een intelligente
en geestige geworden waarop
Battaglia als vanouds afwisselend gevat en poëtisch klinkt. En
waarop Massaria de show steelt
met vaak bizarre maar altijd

Stefano Bollani & Hamilton
de Holanda
O Que Será
ECM Records/NewArtsInt – 54:03

Het ontstaan van trio’s als deze
lijken wel afgesproken werk. Onlangs nam Godard nog een cd op
met de Zwitserse bandoneoniste
Helena Rüegg en bij ons kennen
we de tandem Tuur Florizoone en
Michel Massot. Er klinkt wel degelijk overeenkomst: dezelfde Europese feestelijkheid en wereldse
klanken. Een reggae, die een
polka kan zijn; dansende grooves
en warme melancholie, en natuurlijk virtuositeit. De meeste
composities komen van Biondini
en Godard, één van Niggli, een
Brad Mehldau (Unrequited), Bluesette van Toots en zelfs een stuk
van G. F. Händel (zowel Godard als
Biondini hebben een affiniteit met
barokmuziek). Godard zet stevig
in met de growling voice door de
tuba (iets wat zijn generatie bij
Bob Stewart heeft gehaald). Hij
krijgt een prachtige rol toebedeeld

Dit is de live-opname van het
concert op Jazz Middelheim
van de Italiaanse pianist Stefano Bollani en de Braziliaanse
bandolim virtuoos, Hamilton
de Holanda.
Stefano Bollani heeft al een
benijdenswaardige reputatie
als pianist: een groot technicus, een gevoelige en intuïtieve improvisator en een fantastische touche-à-tout. Het uiterst verfijnde en elegante karakter
van zijn spel heeft me altijd getroffen. Hamilton de Holanda is
echter minder bekend buiten zijn geboorteland. Toch is hij een
grote ster in Brazilië. Hij heeft zich ontpopt als de grootste architect van de bandolim, de typische Portugese gitaar waaraan hij
snaren toevoegde (tiensnarig). Het resultaat geeft een kabbelend
geluid met talrijke polyfonische elementen. Beide musici spelen uiteraard in muzikale symbiose. Hun eerste samenwerking
dateert al uit 2009 maar drie jaar later musiceren ze nog altijd
samen met evenveel speeldrift en energie. Dit album is dan ook
het getuigenis van een lange en schitterende evolutie, waarin
melodieën uit de Braziliaanse muziek naast een klassieke verfijning te horen zijn. Samen maken ze dartele en speelse muziek vol
vrolijke en duizelingwekkende passages.
Een ontmoeting tussen de Latijnse onstuimigheid en de jazzspontaniteit. Niet te missen.
Patrick Bivort
Stefano Bollani (p), Hamilton de Holanda (bandolim)

functionele effecten en stekelige
maar sfeervolle licks en loopjes.
Mischa Andriessen
Fiorenzo Bodrata (b), Stefano
Battaglia (p), Andrea Massaria
(g), Massimiliano Furio (d)

Michiel Borstlap
Reflective
Grammery Park Music/Harmonia
Mundi – 74:00
Deze Nederlandse pianist vierde
dit jaar 25 jaar carrière, maar is
in ons land nog weinig bekend.
In dit solo-album op twee stukken na (Summer Child en Levantine) samen met het Metropole
Orchestra, brengt Borstlap licht
klassieke, intimistische stukjes.
Summer Child roept Inspector
Morse’s thema op. Een cover van
Anouk (Birds) pakt hij in de sfeer
van het hele album introspectief
aan. De meeste andere eigen
composities zijn van een fragiele
eenvoud. Het is duidelijk dat je
met Reflective geen swingende
Borstlap moet verwachten.
Bernard Lefèvre
Michiel Borstlap (p), Metropole
Orchestra

Peter Brendler &
John Abercrombie
The Angle Below
SteepleChase/Music&Words
61:10
Peter Brendler (33) startte als
zoveel generatiegenoten op elektrische bas, maar schakelde toen
hij door het jazzvirus was aangestoken over op de akoestische
variant. Je kent hem misschien
van het Jon Irabagon Trio, waar
hij aan de zijde van drummer
Barry Altschul een stevige ritmetandem vormt.
Intussen is hij rijp voor een debuut onder eigen naam, en dat
is meteen een duoplaat met een
van zijn helden, de 35 jaar oudere
John Abercrombie. Merkwaardig
toch, hoe je die na enkele noten
meteen herkent, ook al klinkt zijn
gitaar hier wat bedaarder dan op
veel van zijn ECM-platen, en zeker met minder galm.
Abercrombie is een van de
meest stijlvolle gitaristen op de
jazzscene, en hij pent ook mooie
melodielijnen. Zoals Sweet 16,
dat Brendler absoluut op deze
sessie wilde spelen, en dat hier
een mooie bewerking krijgt.
Maar de meeste stukken hier
zijn van Brendler zelf, en ze
mogen gerust naast die van de
gitaarmeester staan: meestal
traag van tempo, maar met een
ingetogen schoonheid, eigen aan
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intieme kamerjazz.
Afsluiten doet het duo met Goodbye, de klassieker van Gordon
Jenkins die ook Philip Catherine
zo graag speelt. Wie Brendler
nog niet kent, zal aangenaam
opkijken van zijn warme, mature
klank.
Peter De Backer

3 Cohens
Tightrope

Alexis Cuadrado
A Lorca Soundscape

Anzic Records – 57:35

Sunnyside Records – 48:13

Peter Brendler (b), John
Abercrombie (elg)

Carate Urio Orchestra
Sparrow Mountain
Klein – 53:16

Joachim Badenhorst blijft zichzelf continu heruitvinden en
bouwt rustig verder aan zijn eigen saga. Zeker nu hij zijn eigen
label oprichtte, staan de poorten
wijd open. Sparrow Mountain is
meteen de tweede release op
korte tijd en de groepen worden
steeds maar uitgebreider. Na zijn
trio met John Butcher en Paul
Lytton is er nu dit internationaal
zevenkoppig gezelschap. Geen
mini bigband maar een septet
van epicuristen die op de meest
subtiele wijze de hen geboden
mogelijkheden uitproberen, dissecteren en opnieuw samenstellen. Soms lijkt het of ze resoluut
voor Bach of barok gaan kiezen,
dan weer steekt het repetitieve
van Steve Reich en Philip Glass
de kop op. Totaal onverwachts
confronteren ze de luisteraar ook
met een eigen vorm van desert
americana waarbij de muziek
aanzwelt als een stofwolk die
uiteindelijk het hele beeld opvult.
De voortdurende dualiteit tussen
geordende intro’s en het daarop
volgend ontplooien van (onderliggend) machtsvertoon getuigt
van grote maturiteit. Wederom
verpakt in een ambachtelijk gemaakt kunstwerk. Bovendien
konden we vaststellen dat live
alles nog sterker en veelzijdiger
uitvergroot wordt. Je weet wat
te doen.
Georges Tonla Briquet
Joachim Badenhorst (kl, bkl,
ts, voc), Nico Roig (g, voc),
Frantz Loriot (viola), Eirikur
Orri Olafsson (t, bug, elec),
Brice Soniano (cb, voc), Pascal
Niggenkemper (cb), Sean Carpio
(d, g, voc)

De driehoeksverhouding binnen
de familie Cohen leidde tot nu toe
tot sterke muzikale hoogstandjes. Tightrope is daar een nieuw
(vierde) bewijs van. De 3 Cohens
(Anat, Yuval en Avishai) amuseren
zich duidelijk te pletter. Het spelplezier schalt de boxen uit. Elkeen
neemt zowel de rol van solist als
begeleider op zich. Zeker in de a
capella stukken levert dat sterke
momenten op. Ze citeren improviserend en olijk uit het rijke jazzverleden, van New Orleans en bebop
tot hedendaagse spielereien en
Jiddische kinderliedjes. Ze halen
er zelfs Prokofiev en Mussorgsky
bij evenals de Italiaanse klassieker Estate. Meestal blijft het bij
een onderonsje met zijn drieën
maar voor enkele nummers nodigden ze notoire gasten uit zoals
Fred Hersch, Johnathan Blake en
Christian McBride. Achttien auditieve kortfilmpjes met onder de
protagonisten ook nog o.a. Monk
en Ellington. Recht uit Brooklyn,
kunstzinnig gepresenteerd in een
digipack. Jazz à Liège haalde ze al
eens naar hier, wie volgt?
Georges Tonla Briquet

In het oeuvre van de op jonge
leeftijd vermoorde Spaanse dichter Federico Garcia Lorca speelt
muziek een grote rol. Veel van zijn
gedichten zijn geënt op Spaanse
volksliedjes bijvoorbeeld. Het is
poëzie die minder aan het intellect appelleert dan aan de emotie
en vooral aan energie en levenskracht. Cuadrado heeft dat goed
begrepen. Met de vlammende
saxofonist Miguel Zenon en de
rauwe, vurige zangeres Claudio
Acuna (bekend van haar samenwerking met Joey Calderazzo)
heeft hij vitale stemmen in zijn
muziek verankerd. Voor het
Spaanse element zorgen hijzelf
en percussionist Gilmar Gomes
door de inzet van veel inheemse
instrumenten. Dan Tepfer is
op piano vooral de poëtische
kracht en in zekere zin de ster
van deze cd. Zeer subtiel spel en
ongemeen sterk. De muziek zelf
is een mengeling tussen jazz en
volksmuziek, waarbij de sterkste
momenten die zijn waarop de
band een krachtig fundament legt
onder de doorleefde en gedragen
vocalen. Dikwijls drijft de muziek
juist op het contrast tussen Zenon en Acuna, en die tegenstelling
wordt soms te zwaar aangezet.
Zenon is te druk, te duidelijk op
zoek naar een heftige tegenstem.
Het is een kleine onevenwichtigheid op een levendige en zeker
niet alledaagse plaat.
Mischa Andriessen

Anat Cohen (ts, kl, bkl), Yuval
Cohen (ss), Avishai Cohen (t),
Fred Hersch (p), Johnathan
Blake (d), Christian McBride (b)

Alexis Cuadrado (b, bombo
leguero, cajon, palmas), Claudia
Acuna (voc), Miguel Zenon (as),
Dan Tepfer (p), Mark Ferber (d),
Gilmar Gomes (perc)

Laurent Coq
Dialogue

Dabrowki - Sorey Duo
Steps

Sunnyside Records – 56:30

ForTune – 40:05

Pianist Laurent Coq wil zijn jazzcomposities hier koppelen aan
de Caraïbische klanken en er
wordt inderdaad in het Creools
gezongen, maar daar houdt de
verwijzing naar de cultuur van
de voormalige Franse kolonies
dan ook op. Hoeft ook niet uiteraard: er kan gerust in het Creools
gezongen worden zonder die typische muziek te evoceren of te
imiteren. Coq’s muziek klinkt echter heel Frans en netjes, eerder
zoet en academisch dan cultuurverbreidend.
Chris Joris

De Amerikaanse drummer Tyshawn
Sorey maakt furore in de avantgarde (Anthony Braxton, Steve
Lehman, Myra Melford) en trof de
Poolse trompettist Dabrowski tijdens zijn sessies in New York, toen
hij opnam met pianist Kris Davis.
Sorey en Dabrowski improviseren
heel organisch en energetisch, met
ruimte voor elkaar. Het is als het
ware een state of the trumpet wat
Davrowski hier etaleert. En Sorey
doet daar niet voor onder. De intensiteit en virtuositeit moet live heel
wat extra plezier bieden.
Bernard Lefèvre

Laurent Coq (p), Ralph Lavital (g),
Nicolas Pelage (voc)

Tomasz Dabrowski (t), Tyshawn
Sorey (d)

De Looze/Machtel/
De Waele
Foster Treasures

Kaja Draksler
The Lives Of Many
Others

W.E.R.F./AMG – 59:27

Clean Feed – 42:00

Trio’s en standards, dan denk je
natuurlijk aan Bill Evans en Keith
Jarrett. Onze ‘rising star’ Bram De
Looze gaat ook de uitdaging aan om
met een all-standards programma
‘the art of the trio’ naar zijn hand
te zetten. Hij weet een schitterende
keuze van standards te koppelen
aan een frisse visie op het interpreteren ervan. De Looze heeft er plezier in, dat voel je, dit ligt hem als
gegoten, en ritmetandem Machtel
en De Waele zijn de geschikte partners in harmony. De Looze’s ambities reiken intussen ook verder, luister maar naar het recent verschenen
album met LABtrio (Fluxus), waar eigen werk een sterke indruk nalaat.
Bernard Lefèvre

De 26-jarige Sloveense pianiste
Kaja Draksel studeerde af in
Groningen en vervolmaakt zich in
klassieke compositie in Amsterdam. In New York kreeg ze een
tijdje les van Vijay Iyer en Jason
Moran. In 2001 won ze de Deloitte
Jazz Award en speelde toen ook
met Vince Mendoza en het Metropole Orchestra.
Haar eerste solopiano recital gaf
ze op het Ljubljana Jazz Festival
in 2012. Nu verschijnt met The
Lives Of Many Others een soloconcert, opgenomen in de Cankarjev Dom, Ljubljana op 2 juli
2013. Ze beroert de piano in al
zijn facetten, drummend, snaren
plukkend, strelend, glijdend, en
dat hoogst creatief. Ga het live
beleven in De Singer Rijkevorsel
op 16 april 2014.
Bernard Lefèvre

Bram De Looze (p), Matthias De
Waele (d), Jos Machtel (cb)

Pierre De Surgères
Krysis

Kaja Draksler (p)

Culture.be – 58:09

Anne Ducros
Either Way – From
Marilyn to Ella
Naïve/Pias – 75:03

Voor alles zoekt de Brusselse pianist
Pierre De Surgères in zijn composities de groove en de ‘fun’ en omringt
zich daartoe met gelijkgestemde
muzikanten. Met Krysis baseert hij
zich naar eigen zeggen op “concepts
such as symmetry, rhythmic and
melodic serialism”. Hij heeft ook
bewondering voor Steve Coleman’s
M-base en gedurende zijn periode in
New York vertoefde hij in de avantgarde kringen waar hij ook Tim Berne, Jim Black, Vijay Iyer en Tyshawn
Sorey trof. Verder zijn er invloeden
van de Caribbean. In 2009 legde hij
zich toe op filmmuziek en schreef
verschillende film soundtracks. Nu
komt dan zijn trioproject Krysis uit,
waarin al die invloeden als het ware
versmolten zijn. Een trio met lef.
Bernard Lefèvre
Pierre De Surgères (p),
Félix Zurstrassen (b), Teun
Verbruggen (d)

Ella Fitzgerald blijft een belangrijke inspiratie voor Anne Ducros
die er haar vorig album aan opdroeg (Ella My Dear, Plus Loin
Music 2010). In dit album legt ze
nog een link met Marilyn Monroe.
Die drong aan bij de eigenaar van
de L.A. club Mocambo om Ella te
programmeren. Marilyn stelde
daarmee een statement en woonde vanop de eerste rij de concerten bij. Ducros is een authentieke
jazzzangeres en voelt zich perfect
thuis in de standards waarmee
zowel Ella als Marilyn de wereld
veroverden. Ze voegt er passend
eigen werk (Either Way) aan toe.
Ze is de pure jazzswing genegen
en charmeert door haar onberispe2013/4
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lijke frasering. Puike, frisse arrangementen en een schitterende ondersteuning in kwartet en/of met
orkest maken het helemaal rond.
Wil je het live beleven, spoed je
dan op 14 december naar Theatre
140 in Brussel.
Bernard Lefèvre
Anne Ducros (voc), Gilles
Nicolas (cb), Benoit de Mesmay
(p, voc), Maxime Blesin (g, perc,
voc), Bruno Castellucci (d) en
gasten: Mamani Keita (voc),
Emmanuel Bex (Hammond
orgel), Renato Martins (perc),
Antoine Pierre (d), Olivier Louvel
(g), Anna Paula Fernandes (voc),
New Art Strings Orchestra o.l.v.
Allesandro Castelli

Jean-Paul Estiévenart
Wanted
W.E.R.F./AMG – 58:55

bigband en swing. Met zijn nieuw
trio kanaliseert hij zijn respect voor
een welbepaalde traditie en voegt
er met zijn twee kompanen de nodige kanttekeningen aan toe. Er
wordt hyper intens gemusiceerd,
solo natuurlijk maar opvallend ook
als hecht trio. Als componist heeft
Estiévenart vooruitgang geboekt al
voel je aan dat hij zijn zoektocht nog
verder zet. Als trompettist schakelt
hij moeiteloos over van krachtig afgelijnde Lee Morgan-bop naar een
introverte Tom Harrell-stijl al dan
niet met sourdine. Zijn ritmesectie
volgt hem daarin haast blindelings.
En steeds met dat tikkeltje droge
humor waarvan de hoes getuigt.
Gastmuzikant Perico Sambeat levert de spreekwoordelijke kersen
op de taart.
Georges Tonla Briquet
Jean-Paul Estiévenart (t), Sam
Gerstmans (cb), Antoine Pierre
(d), Perico Sambeat (as)

Flex Bent Braam
Lucebert
Braam/ToonDist – 79: 26

Hij begon ooit met een tributereeks
aan Woody Shaw en ook het oeuvre
van Freddie Hubbard kent hij door
en door. Daarnaast duikt de jonge
trompettist op in de meest uiteenlopende formaties, van freejazz tot

Een bigband onderhouden, is vrijwel onmogelijk, zeker in crisistijd.
Om die reden heeft pianist Michiel
Braam zijn Bik Bent opgedoekt ten
faveure van de Flex Bent. De bezetting zal zoals de naam al verraadt
wisselen, maar voor dit project
heeft Braam alvast een fraaie club
musici bijeen gebracht. Lucebert

is vanzelfsprekend gewijd aan de
Nederlandse dichter, schilder en
tekenaar. Acht composities schreef
Braam zelf op basis van een cyclus
korte gedichten van Lucebert. De
andere werken op het programma
zijn klassiekers, afkomstig van een
lijst die Lucebert ooit naar collegadichter Simon Vinkenoog stuurde
als antwoord op de vraag wat hem
het meest beïnvloed had. Zoals van
Braam verwacht mocht worden,
zijn de arrangementen van deze
klassiekers alles behalve braaf en
orthodox. Ze krijgen de typerende
speelse benadering, worden niet
met overdreven veel respect tegemoet getreden, maar toch op
een eervolle manier in een nieuwe
vorm gekneed. Als je de poëzie van
Lucebert in twee woorden moest
kenschetsen, is de kans groot dat je
bij levendig en verrassend uitkomt.
Precies die kwaliteiten heeft de
muziek van Flex Bent Braam ook.
De stekelige maar opzwepende
ritmes zijn in veilige handen bij
Joost Lijbaart en Tony Overwater.
De blazerssectie is even vurig als
geestig, een idioom waarin vooral
trombonist Wolter Wierbos excelleert. De Bik Bent mag dan ter ziele
zijn, de Flex Bent heeft een goed
leven voor zich.
Mischa Andriessen
Michiel Braam (p), Joost Lijbaart
(d), Angelo Verploegen (t), Tony
Overwater (b), Wolter Wierbos
(tb), Bart van der Putten (as),
Oleg Hollmann (bs)

IGLOO RECORDS NEW RELEASES

Gabriela Friedli –
Objets Trouvés
Fresh Juice
Intakt Records – 57:46

Het kwartet Objets Trouvés reist
tussen de vrije improvisatie en
de geschreven compositie en
versmelt deze tegenpolen tot een
random gebeuren, waarin thema’s
telkens op een onverwacht moment opdagen als stimulans tot
het verder bouwen. Zo kanaliseren
ze op frisse wijze het vervolg van
hun collectief proces. De muziek
draagt het karakter van fragmentering en duidelijk wisselende
passages. Het pendelen tussen
vrijheid en discipline wordt op zeer
creatieve wijze toegepast en de
interactie tussen de 2 vrouwelijke
en 2 mannelijke musici is ruimschoots aanwezig. De Zwitserse
Gabriela Friedli staat borg voor
de geschreven composities en is
een interessante pianiste met een
eigen inkleuring en input. Het betreft hier een concertopname, dus
de spontaniteit en het overvloeien
van het ene stuk in het andere is
een zegen. Dit is een fijnproevertje
voor liefhebbers van de collectieve
improvisatie en nieuwe muziek.
Chris Joris
Gabriela Friedli (p), Co Streiff (as,
ss), Jan Schlegel (eb), Dieter
Ulrich (d)

BIG NOISE New Orleans Function

IGL 248

Funky Butt
Shaft
Funkybutt.no – 40:22

A festival of groove, bounce and
explosive “second line” New Orleans jazz that sounds as though
it comes straight from the bayou.

GREG LAMY Meeting
IGL 243

"This is a beautiful album, full of
great and spontaneous ideas.
The tone of Greg's guitar is
pure and refreshing. I'm sure
we will hear more from him."
Lionel Loueke, August 2013.
IGLOO Records Bld Léopold II, 153 - 1080 Brussels
T : +32 2 538 90 01 I info@igloorecords.be
www.igloorecords.be
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Op de woordspeling in de naam
van de groep gaan we eventjes
niet in. Deze New Orleans gerichte, speelse muziek vol ironie
en humor maar ook vol swing is
gemakkelijk toegankelijk en biedt
een adempauze voor de liefhebber
van de lichter verteerbare Creoolse jazz. Er worden geen pogingen
ondernomen om nieuwe genres
uit de grond te stampen, neen, er
wordt gewoon een bestaand en

gekend genre opgesmukt – de bezetting leent zich hier wonderwel
toe – en dat wordt erg leuk en verfijnd/smaakvol gedaan. Een titel
als We’ll fly to New Orleans Today
verklapt al veel. Tricia Boutté zingt
op een verwachte en typische
manier haar tekst in. De band
musiceert ondertussen verder als
betrof het een leuke optocht in de
stad. En dat gaat zowat de hele
plaat door. Let wel: verwar de
speelsheid van de plaat niet met
het niveau van de muzikanten. Dat
is hoog en professioneel. De plaat
is een leuk hebbeding en biedt
een lichtvoetige maar kwalitatieve variatie op het aanbod aan
soms moeilijk verteerbare jazz dat
ons overspoelt.
Marc Van de Walle
David Gald (tba), Kare Nymark
jr. (t), Even Kruse Skatrud (tb),
Havard Fossum (s), Knuth Lothe
(d, perc), Anders Aarum (p, frh,
B3 orgel). Gasten: Tricia Boutté
(voc), Paul Longstreth (p, B3)

Steve Gadd Band
Gadditude
BFM Jazz – 56:51

Drummer Steve Gadd kennen we
van zijn studiowerk, zijn affiniteit
met pop, blues, soft-funk en jazz.
Dit is herkenbare muziek, maar
toch net geen afgezeurde funk, wel
warme klanken en grooves vanuit
een donkere elektrische bas, orgel
of Rhodes piano, vrij ingehouden
drumwerk en een trompet, die aan
het elektrische recept van Miles
doet denken. Op bugel klinkt Fowler bovendien wat varieté-achtig.
De thema’s van Landau, Gadd en
Goldings zijn, of mooi, of lekker
smooth, zonder meer. Er staat ook
werk op van Keith Jarrett en Abdullah Ibrahim, met veel americanasausjes overgoten, op het randje
van lounge, doch de heren zijn gewiekste studio-musici en bereiken
toch aangenaam niveau. Met zulke
opstelling verwacht men zich makkelijk aan een zootje vervelende
clichés, maar dat valt hier nog goed
mee. Alles wel netjes afgelijnd en
soms poppy studiowerk.
Chris Joris
Steve Gadd (d), Walt Fowler
(t, bug), Larry Goldings (kb’s),
Jimmy Johnson (eb), Michael
Landau (g), Arnold McCuller &
David Lasley (bvoc)
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Kenny Garrett
Pushing The World
Away
Mack Avenue Records – 72:13

Dave Holland
Prism
Okeh-Dare2Records/Sony Classical– 70:13

John Zorn, Roscoe Mitchell, Henry
Threadgill: als ze een altsax aan de
lippen zetten, herken je hen meteen.
Ook Kenny Garrett heeft zo’n heel typerend geluid, dat je ook op deze cd
al na enkele seconden thuisbrengt.
Het openingsnummer A Side Order
of Hijiki verwijst trouwens niet naar
het Japanse gerecht, maar naar de
manier waarop de onlangs overleden pianist Mulgrew Miller de
speelstijl van Garrett omschreef: pittig, uitbundig, smaakvol. Garrett eert
hier ook Chick Corea (met verwijzingen naar diens My Spanish Heart),
Chucho Valdes (in een Cubaans getint stuk, met veel percussie), Sonny
Rollins (een calypso, uiteraard) en
Donald Brown (in een compositie
met strijkers en met Garrett op piano), die deze cd producete.
Garrett overgiet alles met zijn eigen, branderige altsaxgeluid. Heel
bijzonder is het lang uitgesponnen
titelstuk, waar Garrett heel uitzonderlijk sopraansax speelt en meteen
de geest van zijn grote held John
Coltrane oproept, ook al omdat het
nummer met bezwerend, oosters
gezang is opgeluisterd.
Maar Garrett houdt ook van lichtere kost, zoals blijkt uit I Say a Little
Prayer, een Burt Bacharach-klassieker, waarin de altsax de rol van
Dionne Warwick overneemt.
Peter De Backer
Kenny Garrett (as, ss, p), Benito
Gonzalez, Vernell Brown (p),
Corcoran Holt (b), Marcus Baylor,
Mark Whitfield, jr, McClenty Hunter
(d), Rudy Bird (perc), Ravi Best (t),
Carolin Pook (viool), Jen Herman
(altviool), Brian Sanders (cello)

Seppe Gebruers –
Erik Vermeulen
Antiduo
El Negocito Records – 49:11

In deze 18 improvisaties, opgenomen in deSingel op verschillende

Ook wie Dave Holland al lang
van nabij volgt, zal bij het eerste nummer raar opkijken. The
Watcher is een stevig rocknummer, met de zware gitaar
van Robin Eubanks (die het
stuk ook componeerde), de enthousiaste Fender Rhodes van
Craig Taborn en de ontketende
drums van Eric Harland. Dit is
jazzrock van de betere soort.
Toch speelt Holland op deze cd enkel akoestische bas. Hij pende
ook maar twee van de negen stukken zelf, alle andere zijn van
de hand van zijn bandleden. Velen vergeleken Prism al met het
werk van Holland bij Miles Davis in zijn elektrische periode, begin jaren zeventig. Maar deze muziek klinkt heel anders en is
nog veel meer rockgetint en heeft alleen al door het elektrisch
pianowerk van Craig Taborn veel meer raakvlakken met een
band zoals Medeski, Martin & Wood.
Taborn speelt op enkele nummers ook akoestische piano, en
zijn eigen stuk Spirals gaat eventjes een avant-garderichting
uit. Maar zelfs dan blijft deze muziek meer rock dan jazz, vooral
door de gitaar van Eubanks, die hier veel ruiger klinkt dan we
van hem gewoon zijn. En wie nog niet wist dat Eric Harland
een fenomenale drummer is, zal met deze cd definitief overtuigd
zijn. Dave Holland bewijst met deze verrassende cd dat hij nog
altijd een van de boeiendste figuren is op de jazzscene.
Peter De Backer
Dave Holland (b), Craig Taborn (p, elp), Robin Eubanks (elg),
Eric Harland (d)

momenten tussen 2010 en 2012,
gaat de jonge pianist Seppe Gebruers (23) met meester-pianist Erik
Vermeulen (54) ergens tussen jazz
en klassiek in freewheelen. Het zijn
meestal korte impressionistische
toetsen, soms wat tegendraads en
uithalend expressief, maar in zijn
geheel intimistische en minimalistische, hedendaagse muziek. Het
jong geweld (Gebruers) contrasteert
met de introverte verkenning (Vermeulen). Niet te missen voor wie
avontuurlijke piano (en hier dubbel
op) op zijn best wil ontdekken.
Bernard Lefèvre
Seppe Gebruers (p), Erik
Vermeulen (p)

Pablo Held
Elders

vader, voegde er een eigen nummer aan toe evenals werk van Joni
Mitchell, Manuel De Falla, Frederic
Mompou en The Elders van Wayne
Shorter. Een kleine greep dus uit de
soundtrack van Helds jeugd die hij
hier met dit sextet interpreteert.
Gevleugeld, bucolisch, klassiek en
ronduit hyperventilerend, er is voor
elk wat wils maar ondanks een
grotere groep en een eclectisch
programma blijven we wat op onze
honger zitten. Het compacte trio dat
volop improviseert, heeft toch meer
te bieden. Pablo Held Trio live op 23
februari om 11u (!) in Bozar.
Georges Tonla Briquet
Pablo Held (p), Robert
Landfermann (b), Jonas
Burgwinkel (d), Jason Seizer
(ts), Domenic Landolf (altfl),
Ronny Graupe (g)

Pirouet Records – 46:00
De live kwaliteiten van Helds trio
werden recent bevestigd in de Jazzstation (19 oktober). Voor Elders
werd de bezetting versterkt met
twee blazers en een gitarist. De
Duitse pianist draagt deze cd namelijk op aan zijn ouders en de muziek
waarmee hij opgroeide. En aangezien zij beiden niet alleen pianisten
zijn maar ook al eens fluit en gitaar
spelen, wilde Held deze keer het
spectrum wat uitbreiden. Hij koos
daarom vier composities van zijn

Derrick Hodge
Live Today
Blue Note Records/Universal
Music – 59:28
Met het verschijnen van Robert
Glaspers Black Radio is een revolutie in de jazz ontketend. Dat is
in elk geval wat Glasper ons wil
doen geloven. Het lijkt allemaal
wat overtrokken. Je kunt je vooral
afvragen hoe zeer het nog jazz is
wat Glasper doet en hoe nieuw

Special:
Jon Irabagon
Irabagon/Pride/Barr
I Don’t Hear Nothin’ But The Blues, Volume 2:
Appalachian Haze
Irabagast Records – 47:58
De trip van de maand of de
nachtmerrie van de maand,
naargelang je instelling. Net als
op de eerste cd bouwen Irabagon en Pride laag na laag een
duizelingwekkende constructie
op. Ze krijgen deze keer hulp van
gitarist Mick Barr. Geen enkele
van de drie zet ook maar op een
moment een stap opzij. Ze gaan
er samen helemaal voor. Subversieve metaljazz met een punkattitude
is een eventuele omschrijving voor deze lange improvisatie in een
stuk. Je weet wat te doen.
Jon Irabagon (ts), Mike Pride (d), Mick Barr (g)

Jon Irabagon’s Outright!
Unhinged
Irabagast Records – 65:42
Irabagon zet de onwetende
koper graag op het verkeerde
been. Blingbling hiphoppers die
deze cd blindelings aanschaffen
afgaande op de hoes zijn er mooi
aan voor de moeite. De muziek
van de flashy straat- en nachttaferelen speelt zich niet af in
hippe exclusieve clubs maar in
groezelige jazztenten. Zo klinkt
het tenminste. Jazz uit de onderbuik van New York op het scherp van
de snee met topmuzikanten uit deze scene.
Jon Irabagon (ts), Ralph Alessi (t), Jacob Sacks (p, org, clavinet,
frh, elektrische klavecimbel), John Hébert (cb, b), Tom Rainey (d)
+ gasten

Mostly Other People Do The Killing
Slippery Rock!
Hot Cup – 52:38
De kleurrijke hoes in de stijl van
Sciccor Sisters en B 52’s trekt
de aandacht. Uitgangspunt van
componist Moppa Elliott was
dan ook het meest exuberante
aspect van de foute jaren tachtig
toen smooth jazz hoogtij vierde.
Muzikaal wordt het roer hier
gelukkig radicaal omgegooid
en klinkt dit meer dan ooit als
MOPDtK. Met een ode aan Dexter Gordon, Wayne Shorter en Hank
Mobley. Een ware splinterbom gemaakt door notoire figuren uit de
huidige hyperkinetische jazzscene. Complex, razendsnel en adembenemend als een echte wall of sound maar dan nog krankzinniger.
Peter Evans (t), Jon Irabagon (ts, as, ss, fl), Moppa Elliott (b),
Kevin Shea (d, perc)

Ondertussen verscheen al een nieuwe van Mostly Other People Do
The Killing (Red Hot) en is Jon Irabagon ook te horen op o.a. Illusionary Sea van Mary Halvorson Septet.
Georges Tonla Briquet
2013/4
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zijn vernieuwingen in werkelijkheid
zijn. Niettemin heeft Black Radio
de deur wagenwijd opengezet voor
een toenadering tussen elektronische muziek, dance, hiphop en jazz.
Live Today van de onder meer van
Terence Blanchard bekende bassist
Derrick Hodge is daar een duidelijk
voorbeeld van. Hodge haalt van allerlei overhoop; van draaitafels tot
een strijkkwartet, in een poging
zo veelzijdig en modern mogelijk
te klinken. Live Today is daarmee
een overvolle, eclectische plaat.
Soms ijzersterk, soms gezocht en
gemaakt, een muzikale stellingname. Waar iemand zo nadrukkelijk
modern wil zijn, komt al gauw de
kinderachtige behoefte op om het
tegendeel aan te tonen en bijvoorbeeld naar Gary Barth of Jazzmatazz als onmiskenbare bronnen te
wijzen. Daarmee zou je voorbijgaan
aan de kwaliteiten van de plaat op
zich, en meer nog aan de kwaliteiten van deze plaat als wegwijzer
in een zich nog volop ontwikkelend
subgenre. Want Glasper die ook
hier een prominente rol vervult,
mag dan de eerste zijn geweest,
Hodge heeft voorlopig het betere
album afgeleverd. Bovendien een
waarbij jazzfans zich meer thuis zullen voelen.
Mischa Andriessen
Derrick Hodge (b) met o.a.
Robert Glasper (p, keys), Marcus
Strickland (ts), Chris Dave
(d), Keyon Harrold (t), Aaron
Parks (p), Marc Colenburg (d),
Common (rap)

Michael Jaeger Kerouac
Dance Around in your
Bones

Tom Kennedy
Just Play!
Capri Records – 74:07

Intakt Records – 51:28
Michael Jaeger is een jonge Zwitserse rietblazer die met Dance
around in your Bones de derde cd
van zijn Kerouac-band aflevert.
Jaeger heeft onder meer gespeeld
met Greg Osby, Tom Rainey en Jürg
Wikihalder, wat al aangeeft waar
hij zich muzikaal ergens bevindt.
Intelligente jazz met veel power
en evenveel poëzie, en met veel
ruimte en een geraffineerd gebruik
van klankkleuren. Lef en visie kunnen Jaeger niet worden ontzegd
en mede dankzij een soepel en
empathisch spelende band resulteren die kwaliteiten bij momenten
in indringende muziek. Op een bepaalde manier heeft Jaeger soms
wel de neiging om in het warme
bed van de muziek te verdwijnen,
er ontstaat dan een dusdanig kalm
evenwicht dat de spanning wegebt.
Het zou meer mogen wringen, iets
minder gentlemanesk mogen zijn.
Misschien kan de naamgever van
de band dichter/schrijver Jack Kerouac in dat opzicht nog als nuttig
voorbeeld dienen, iets minder denken en gewoon doen. Als Jaeger de
kwaliteiten die hij ruimschoots bezit
meer intuïtief kan inzetten, staat er
nog veel moois op stapel.
Mischa Andriessen
Michael Jaeger (ts, kl), Vincent
Membrez (p), Luca Sisera (b),
Norbert Pfammatter (d)

De Amerikaanse bassist Kennedy,
ooit nog kompaan van Michael
Brecker in Steps Ahead, kiest in
dit vierde album onder eigen naam
voor geweldige standards en nodigt
topmusici uit. De schitterende pianiste Renee Rosnes en befaamde
drummer Dave Weckl vormen met
Kennedy de basis van een robbertje
heerlijk swingende, sprankelende
jazz onder het motto Just Play!.
De mooi uitgewerkte arrangementen geven ruimte voor prachtig
soleerwerk zoals Mike Stern in
One Lining, George Garzone in In A
Sentimental Mood en Kennedy zelf
en Renee Rosnes bij het door haar
verfrissend bewerkte In Your Own
Sweet Way. Een aanstekelijke allstar performance!
Bernard Lefèvre
Tom Kennedy (cb), Dave Weckl
(d), Renee Rosnes (p), George
Garzone (ts) , Mike Stern (g),
Tim Hagans (t), Lee Ritenour (g),
John Allred (tb), Steve Wirts (ts)

Stacey Kent
The Changing Lights

Ahmad Jamal
Saturday Morning

Parlophone – 58:12

Jazzbook Records/Harmonia Mundi – 62:35
In Saturday Morning trakteert
de 83-jarige pianist Ahmad
Jamal opnieuw op een prachtige mix van standards met
Jamal-stempel en eigen werk.
Ook herneemt hij een ingekorte versie van zijn compositie uit 1982 met als titel (en
statement) American Classical
Music, maar nu onder de titel
Firefly. Al bij het vorig album
Blue Moon (goed voor een Grammy) bewees Ahmad Jamal dat hij
meer dan ooit in topvorm is. Opnieuw met het kwartet, waarmee
hij ook op Jazz Middelheim 2010 een zinderend onvergetelijk concert bracht. Het is altijd verrassend hoe Jamal spanning inbouwt
en zijn bandleden tot het uiterste stuwt om het geheel tot orkestrale klanken op te tillen. Soms duizelingwekkend als een rollercoaster, dan weer heel subtiel, maar altijd melodisch, laat Ahmad
Jamal onmiskenbaar de toetsen vieren. Zijn keurmerk Poinciana
blijft gebeiteld achtervolgen. Met Saturday Morning wordt de
verslaving aan Jamal opgevoerd.
Mis het live niet op 29 januari 2014 in Bozar Brussel.
Bernard Lefèvre
Ahmad Jamal (p), Reginald Veal (cb), Herlin Riley (d), Manolo
Badrena (perc)
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The Changing Lights toont meer dan
ooit de liefde van Stacey Kent voor
Braziliaanse muziek en chanson. Ze
heeft een sterke aanhang in Frankrijk want als Amerikaanse zingt ze in
vlekkeloos Frans. Al even vlot leerde
ze Portugees. Tijdens het Bozar concert in oktober vertelde ze hoe de legendarische Marcos Valle (70) haar
uitnodigde voor zijn jongste album
Ao Vivo. Op haar beurt covert ze in
dit album Valle’s The Face I Love. Zowat de helft van het album bekoort
Kent met Braziliaanse songs die ze
op haar eigen frêle toon (en al eens
op gitaar) doet stralen. Daarnaast is
er opnieuw werk van echtgenoot/
saxofonist Jim Tomlinson en lyrics
van Kazuo Ishiguro, een samenwerking die begon bij Breakfast on
the Morning Tram. Hier tekenen ze

LABtrio
Fluxus
Outnote Records – 55:50
Het LABtrio won de hoofdprijs
in een competitie voor jonge
jazzbands op het Avignon Tremplin Jazz Festival 2012 en kreeg
daardoor een opnamesessie in
de befaamde studio La Buissonne in Pernes-les-Fontaines cadeau. Dat pianist Bram De Looze, bassiste Anneleen Boehme
en drummer Lander Gyselinck
dan al vijf jaar samenwerking
achter de rug hadden, valt hier meer dan op: dit is een lekker op
elkaar ingespeelde band.
Alweer een pianotrio, denk je. Maar LABtrio heeft een heel eigen
groepsgeluid ontwikkeld, ook al omdat De Looze hier naast piano
ook Fender Rhodes speelt, en daar – net als mede-West-Vlaming
Jozef Dumoulin – heel bijzondere klanken uit haalt. Luister maar
eens naar het titelnummer, waarin de Rhodes bij momenten een
elektrische gitaar lijkt.
Op zijn recente cd Foster Treasures liet De Looze horen hoe hij
rechttoe rechtaan kan swingen. In het LABtrio klinkt hij veel avontuurlijker, zeker in zijn eigen composities, zoals het lieflijke Kapotte
Sauffage/De Loodgieter. Of in het klassiek geïnspireerde Pi, waarin
hij begint als een concertpianist en dan langzaam met de muziek
aan de haal gaat, tot Gyselinck overneemt met een uitstekende,
enigszins Zappaiaanse drumsolo.
Bassiste Anneleen Boehme imponeert een hele cd lang met haar
diepe, soliede bas, de ruggengraat van de band en met enkele
leuke intro’s.
De muziek varieert van intimistisch over bezwerend tot uitbundig
en put inspiratie uit pop, jazz, hiphop en zelfs hedendaags klassiek.
Fluxus is niet alleen een veelbelovend debuut. Het is een stevig
statement van een eigenzinnig trio en het bewijs dat de Belgische
jazzscene almaar meer bands van internationale klasse telt.
Peter De Backer
Bram De Looze (p, frh), Anneleen Boehme (b), Lander Gyselinck (d)

opnieuw voor hoogst originele teksten en sublieme muziek: The Summer We Crossed Europe In The Rain,
Waiter, Oh Waiter en The Changing
Lights. En als een soort toetje is er
het Franstalige nummer Chanson
Légère. Een uitstekend album om
je bij op te warmen tijdens de lange
winteravonden.
Bernard Lefèvre
Stacey Kent (voc, g), Jim
Tomlinson (ts, ss, fl), Graham
Harvet (p, frh), Roberto
Menescal (g), John Parricelli (g),
Jeremy Brown (cb), Matt Home
of Joshua Morrison (d).

Dave King Trucking
Company
Adopted Highway
Sunnyside Records – 46:49

Drummer Dave King verraste vorig
jaar met I’ve been Ringing You,

een intiem pianotrio met Bill Carrothers. Maar King houdt ook van
forser werk, niet alleen bij The Bad
Plus, maar ook bij een stevig rockjazztrio als Happy Apple. Elektrisch
bassist bij dat trio is Erik Fratzke.
Maar dat hij ook een uitstekend
gitarist is, weten we dankzij Kings
groep Trucking Company, waarin de
elektrische gitaar van Fratzke een
hoofdrol speelt.
Met ook nog twee saxen in de frontlinie (de uitstekende Chris Speed en
de minder bekende, maar prima
Brandon Wozniak) creëert King
hier een mengvorm van jazz, rock
en americana. Dat levert soms heel
stevige nummers op zoals opener I
will Live Next to the Wrecking Yard,
dat ook opvalt met zijn complexe ritmische structuur en waarin Fratzke
meteen een leuke gitaarsolo neerzet. Maar This is a non-Lecture is
dan weer zeer langzaam en mysterieus. En verder is het de hele cd lang
genieten van het samenspel van
de twee saxen. Geen toeval dat de
Trucking Company wat doet denken
aan Jim Blacks Alasnoaxis, waarin
Speed ook een hoofdrol speelt.
Peter De Backer
Dave King (d), Erik Fratzke (elg),
Chris Speed, Brandon Wozniak
(ts), Adam Linz (b)
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Kirk Knuffke
Chorale
Steeplechase/Music&Words
64:04
Kirk Knuffke mag dan al kornet spelen (een nauwelijks van de trompet
te onderscheiden instrument), naar
eigen zeggen is hij vooral door
Steve Lacy beïnvloed. En dan vooral
door de spontane improvisatietechniek van de sopraansaxofonist. Net
zoals Lacy laat Knuffke hier zijn
kwartet drie keer spontaan improviseren, en dat levert telkens een
‘instant compositie’ op die er mag
zijn. En ook al zoals Lacy geeft hij ze
telkens een naam die met dezelfde
letter begint: Madly, Match en
Made. Met topmuzikanten als Russ
Lossing, Michael Formanek en Billy
Hart levert zoiets onvermijdelijk
boeiende resultaten op.
Maar de meest pakkende stukken op deze cd zijn toch de ‘echte’
composities van Knuffke. Zoals het
swingende School, waarin je uitgebreid de virtuositeit van drummer
Billy Hart kan bewonderen. Of in
Good Good, het krachtige slotnummer met wisselend tempo en met
de krachtige bas van Formanek in
een hoofdrol.
Chorale illustreert eens te meer dat
Knuffke een boeiende jazzmuzikant
is die het midden houdt tussen
mainstream en avant-garde.
Peter De Backer

recente popgeschiedenis. Dat die
muziek nu de eer te beurt valt een
soort jazzy poetsbeurt te krijgen
door een (erg) groot jazzensemble
met een bijwijlen klassieke concertsound is meegenomen. Maar
je mag dit niet beluisteren als een
opnieuw gearrangeerde Steely
Dan (dan worden heel wat nummers erg bloedloos). Indien je de
originelen ziet als broeikassen
voor nieuwe muziek, dan kun je
alleen maar respect hebben voor
wat er hier gebeurt met dit popmateriaal. Eigenlijk beluister je
deze plaat beter zonder kennis
van de originelen, vermoeden we.
Het is natuurlijk leuk te horen hoe
popsongs de basis kunnen zijn van
erg knap gespeelde jazz. Dit is dus
een plaat met twee gezichten. De
bezetting is groot, maar principieel betreft het hier een kwartet
dat musiceert tegen een achtergrond van een kleurende bigband.
Al bij al een weinig stimulerend
geheel.
Marc Van de Walle
Het ensemble bestaat uit twaalf
muzikanten, nog bijgestaan door:
Billy Harper (ts), Tim Hagans (t),
Anna Mjöll (voc), Hamilton Price
(b), Peter Erskine (d)

Cecile McLorin Salvant
Woman Child
Mack Avenue Records

Kirk Knuffke (kornet), Russ
Lossing (p), Michael Formanek
(b), Billy Hart (d)

Mark Masters
Ensemble
Everything You Did –
The music of Walter
Becker & Donald Fagen
Capri Records – 72:28

out now

De muziek van Steely Dan behoort
ongetwijfeld tot het beste uit de

In oude potten kookt men de beste
soepen. Het gezegde geldt niet alleen in de keuken, Cecile McLorin
Salvant past het ook toe op haar

Doordat Duology alleen aangeboden wordt via iTunes, kiest
de jazzliefhebber zelf of hij enkele tracks of het album wenst te
downloaden.
Bernard Lefèvre
Stéphane Mercier (as, fl,) in
duo met Nathalie Loriers (p),
David Linx (voc), Eric Legnini
(p), Nicolas Thys (elb, g),
Vincent Bruyninckx (p),Toine
Thys (ts, bkl, ss), Jean-Louis
Rassinfosse (cb), Ivan Paduart
(p), Paolo Loveri (g), Bruno
Castellucci (d), Jeanfrançois
Prins (g), Fabrice Alleman (ss),
Charles Loos (p), Félix Simtaine
(d), Daniel Stokart ss, bkl, fl) en
Pierre Van Dormael (g)

laatste album: klassieke jazz in de
traditie van de jaren 20 tot 50 en
haar inspiraties: Sarah Vaughan,
Ella Fitzgerald en Billie Holiday
sieren de covers. Liedjes die vaak
door zeer oude blues geïnspireerd
zijn. Cecile McLorin Salvant leunt
aan bij de zuidelijke kant, ze geeft
meer om gevoelens dan virtuositeit. Ze brengt standards met
zoveel overtuiging alsof ze ermee
opgegroeid is.
Op Woman Child bevestigt ze
zich als één van de mooiste jazzvocalisten van de jongste jaren.
Ze neemt de tijd om de betekenis
en de klank van elk uitgesproken
woord te onderlijnen. Cecile legt
ook passie in haar stem met dezelfde klasse als haar voorbeelden. Maar al doet ze die grote zangeressen herleven via haar stem,
het is geen imitatie. Ze heeft haar
eigen stem en visie ontwikkeld. En
heeft al wat erg zeldzaam is: een
rijpe artistieke persoonlijkheid.
Patrick Bivort
Cecile McLorin Salvant (voc),
Aaron Dhiel (p), Rodney
Whitaker (b), Herlin Riley (d),
James Chirillo (bjo, g)

Stéphane Mercier
Duology

Moker
Overstroomd

Quetzal/iTunes – 76:10

W.E.R.F./AMG – 49:13

Saxofonist/fluitist
Stéphane
Mercier koos een keur aan jazzmuzikanten van bij ons om in duo
op te nemen. Meestal eigen werk
van Mercier, op enkele nummers
na, zoals Alone Together, wat
wel heel speciaal is, want dit
is een opname van 1994 met de
betreurde Pierre Van Dormael
in Waterloo. Zoals Mercier zelf
vertelt, gebeurden de rest van
de opnames over drie uur studio
per duo, soundcheck inbegrepen,
over twee weken. Het is door de
zeer uitgesproken gastsolisten
een gevarieerd, boeiend en aangenaam avontuur.

Moker timmert hard aan de weg,
en bereikt met deze cd een mooi
resultaat. Van de Wiele heeft
ondertussen een eigen stijl ontwikkeld waar je niet meer rond
kunt, en hij trekt de hele bezetting mee – hier meteen een
compliment voor alle betrokken
muzikanten! – in zijn composities. De negen tracks bieden
veel afwisseling: soms krijg je de
indruk dat er een kleine bigband
aan het werk is, soms beland je
in de freewereld, soms in een
jazzy spelende popgroep. Maar
altijd is er een goed gestructureerd thema dat de tracks bindt.
De muzikanten spelen op een
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harmonische manier samen, benutten de hun toegemeten tijd
op een functionele manier en
bewijzen dat ze kunnen doseren. De funky en popinvloeden
verrijken de plaat alleen maar
en maken ze levendiger. Genres
worden probleemloos met elkaar
verweven, en die ongedwongen speelsheid maakt van deze
plaat een erg leuke schijf om te
beluisteren. Hier en daar mist de
muziek wat spankracht en energie, maar dat vergeven we graag,
gezien de talrijke met veel drive,
fijn ingekleurde momenten. Goed
dat deze jongens op het W.E.R.F.label verschijnen, die eer verdienen ze.
Marc Van de Walle

op het ritme van een ijzige poolwind. Ambientjazz met regelmatig het gekraak van afsplijtende
ijsschotsen.
Georges Tonla Briquet

hier ook al veel rijper dan op het
wat licht verteerbare Invisible
Cinema. Dit is pakkende, intimistische pianojazz.
Peter De Backer

Gregory Porter
Liquid Spirit

The Northern Governors: Jorma
Kalevi Louhivuori (t), Tuomo
Prättälä (kb, voc), Petteri Sariola
(g, voc), Osmo Ikonen (b, voc),
Linda Fredriksson (s), Heikki
Tuhkanen (tb), Jyri Sariola (d)

Aaron Parks (p)

Blue Note Records/Universal Music – 69:27

Big Blue: Jorma Kalevi
Louhivuori (t), Antti Kujanpää
(p), Jori Huhtala (b), Joonas
Leppänen (d)

ECM Records/NewArtsInt – 49:59

The Northern Governors
This Is The Northern
Governors
Blue Note Records – 50:02

CamJazz – 50:49
De link tussen beide groepen is
trompettist Jorma Kalevi Louhivuori die we kennen van o.a zijn
rol bij het internationaal kwartet
van Lionel Beuvens. Met het septet The Northern Governors kiest
hij resoluut voor de meest funky
soulzijde van jazz. Manu ‘Soul
Makossa’ Dibango en de hele
Afrobeat-erfenis waren duidelijk dankbare inspiratiebronnen
voor This Is The Northern Governors. Een knipoog naar Miles
ontbreekt evenmin en in Hela
Huti klinkt de bende als Sergio
Mendez on acid. Verder ook de
nodige ‘cosmic energy’ en de
obligate hiphoppassage. De hele
dubbel-lp straalt een gezellig 60’s
communesfeertje uit. Dat is niet
toevallig want de groep bestaat
uit broers, zussen en neefjes van
Louhivuori.
Strange Wonder van Big Blue is
een ander verhaal. Samen met
zijn drie kompanen opteert de
trompettist hier voor een meer
noordelijke atmosferische aanpak. Titels als Eleven Minutes In
The Rain, Forgotten In Space en
Listening To The Silence spreken
boekdelen. Contemplatieve mijmeringen met veel open ruimte
wisselen gelukkig af met melodisch aanzwellende passages
zoals we die kennen van bij Jef
Neve en ook The Bad Plus. In Evil
Pelicans zoeven de noten voorbij
46
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Challenge Records/NewArtsInt
65:33

Aaron Parks
Arborescence

Bart Maris (t), Jordi Grognard
(s, k), Mathias Van de Wiele (g,
alt horn), Lieven Van Pee (b),
Giovanni Barcella (d)

Big Blue
Strange Wonder

The Ploctones
Ploc

Hoe hij het doet, is een raadsel.
Maar als ECM-producer Manfred
Eicher aan de slag gaat met een
gevestigde muzikant die al enkele cd’s op zijn naam heeft, is het
resultaat heel vaak nog veel beter dan wat we van die muzikant
gewend zijn. Avenging Angel van
Craig Taborn is zo’n voorbeeld,
of Snakeoil van Tim Berne, twee
cd’s die lovend werden onthaald.
En hetzelfde lot staat wellicht
ook deze Arborescence van Aaron
Parks te wachten.
Parks, pas 30, maakte in 2008 een
mooie cd voor Blue Note Records
(Invisible Cinema) en speelde bij
Christian Scott, Kurt Rosenwinkel
en Terence Blanchard. Nu mocht
hij – net als Taborn – voor ECM
een solopiano-cd opnemen. En
– zoals zo vaak bij ECM-solopianodates – is de muziek ook dit
keer volledig geïmproviseerd, ook
al klinken sommige stukken als
fraaie composities.
Bijna onvermijdelijk hoor je hier
de invloed van Keith Jarrett doorklinken, dankzij soms bezwerende
motiefjes, zeer lyrische passages
en de voor ECM (en dus ook voor
Jarrett) zo stevige reverb. En dan
gaat Parks, zoals Jarrett, ook nog
eens met de muziek meeneuriën.
Maar Parks heeft duidelijk ook
naar veel klassieke pianomuziek
geluisterd, zoals Bartok en Satie.
En jawel, je hoort hier en daar
ook een flard Paul Bley.
En toch is Aaron Parks niet zomaar een kloon van al die toppianisten. Net als Taborn voegt hij
aan al die invloeden, een eigen,
moderne toets toe. Parks klinkt

Met de terugkeer van Martijn
Vink achter de drums is bij The
Ploctones alles weer bij het oude.
De derde cd Ploc laat geen opzienbarende veranderingen horen; alle
ingrediënten uit het verleden zijn
nog aanwezig, ze worden alleen
nog doortastender, nog extremer
en daardoor beter opgediend. De
onvoorstelbare wendbaarheid van
dit kwartet was vanaf het begin al
de grote kracht. De groep draait
er de hand niet voor om het ene
moment als een ruige over-thetop punkjazzband à la Gutbucket
te klinken en het volgende een
opgewekt en dansbaar deuntje
te spelen. De geweldig aanstekelijke energie van The Ploctones is
een heel grote pre, de humor en
losheid een tweede. Met die de
luisteraar overspoelende geestdrift verdwijnt het vakmanschap
van de groep bijna uit beeld, zo
strak en vanzelfsprekend klinkt
het. The Ploctones is niet alleen
een fantastische groep die indrukwekkend samenspeelt, het is ook
een groep waarin de individuele
stemmen ten volste worden uitgemeten. Het duidelijkst is dat bij
Efraïm Trujillo en Anton Goudsmit
die voortdurend met elkaar in een
uitdagende dialoog zijn verwikkeld. Trujilo blijft naar mijn idee
een onderschatte saxofonist die
niet alleen ritmisch heel sterk
is, maar ook een bijzonder grote
emotionele reikwijdte heeft. Bij
Goudsmit wordt de nadruk vaak
gelegd op zijn manische onnavolgbare invallen en grollen, maar hij
is wel degelijk een zeer veelzijdig
musicus die zonder twijfel in staat
is om de luisteraar diep te ontroeren. De vorige twee Ploctones cd’s
waren al onstellend goed, deze is
alsnog een stap vooruit.
Mischa Andriessen
Jeroen Vierdag (b), Anton
Goudsmit (g), Efraïm Trujillo
(sax), Martijn Vink (d)

Hij doet het weer, die Gregory Porter: een album vol
componeren en zingen als
de zwarte engel, die ons wil
en kan ontroeren met zijn
gospel- en soulgewortelde
verhalen over liefde en het
verlies ervan, lesjes in het
leven en zalvende troost.
Ja, Porter is een preacher
van zijn generatie. Elke
track is ronduit beklijvend. Zijn melodieën en teksten zijn van
een magnetische kracht en zijn ballades zijn bloedmooi. Denk
maar terug aan zijn Illusions, zo staan er weer een paar juweeltjes op. Drie songs zijn niet van Porter’s hand: Lonesome
Lover (Abbey Lincoln-Max Roach), The In Crowd (Billy Page)
en I Fall In Love Too Easely (Sammy Cahn) en we krijgen er 2
bonustracks bij, waarvan zijn Water Under Bridges nog eens
wordt geëvoceerd in een prachtige rubato-versie. De arrangementen zijn heel Afro-Amerikaans en logisch, doch telkens
van een grote verse echtheid. Hij blijft trouw aan zijn vaste
musici, waaronder de fantastische pianist Chip Crawford. Porter moet het niet alleen van de jazzroots hebben: hij blijft geloofwaardig schitteren in singer-songwriter- en r&b-settings.
Zijn ebbenhouten, emotionele stem en zijn sterke muzikanten
brengen dit idioom naar hogere toppen. Porter’s melodieën
komen op je af als oude vrienden, maar zijn niettemin van
een knappe originaliteit en open schoonheid. Een peace and
love gevoel.
Chris Joris
Gregory Porter (voc), Chip Crawford (p), Aaron James (b),
Emanuel Harrold (d), Yosuke Sato (as), Tivon Pennicott (ts),
Curtis Taylor (t), Glenn Patscha (H org, ep)

Marcus Printup
Desire
SteepleChase/Music&Words
70:51
Een harp in jazz? Alice Coltrane
deed het, in een avant-garde setting. En meer onlangs maakte
ook de Franse Isabelle Olivier al
mooie jazzcd’s. En nu is er Riza
Printup, née Hequibal.
De Amerikaanse harpiste groeide
op met klassieke muziek en met
een grote voorliefde voor bossa
nova. Maar sinds haar huwelijk
met trompettist Marcus Printup
heeft ze niet alleen zijn naam
overgenomen, maar is ze ook jazz
gaan spelen.
Dit is intussen al de derde cd van
het echtpaar voor SteepleChase,
dit keer met het fantastische
ritmeduo van Ben Williams en
E.J. Strickland als extra attractie. Marcus Printup pende drie
composities, Riza twee, en ze
hebben allebei een lichte bossa
nova-toets. Maar de trompet van
Printup, ook actief bij het Lincoln
Jazz Orchestra, maakt er wel echte jazz van. Ook Carole King en

Stevie Wonder krijgen zo’n jazzbewerking, al blijft het resultaat
niet echt aan de ribben plakken.
Leuker is de bewerking van One
Note Samba, een Jobim-klassieker die Riza als gegoten zit.
Peter De Backer
Marcus Printup (t), Riza Printup
(harp), Ben Williams (b), E.J.
Strickland (d)

Ragini Trio
Ragini Trio
W.E.R.F./AMG – 61:13

Veelzijdigheid is een grote deugd,
bewijzen Lander Gyselinck en
Nathan Daems. Gyselinck stamt
uit de wereld van de rapmuziek
en breakdance, speelt Siciliaans
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Jazz & Beyond
MuZiek de Singe is een groep van
vele muziekjes met een sterk gevoel
voor humor. Voor de debuut-cd Les
Nuages Ne Font Pas De Lait omschreven ze zelf hun stijl als ‘zinneke
swing’ wat er op neerkomt dat ze
een amalgaam van stijlen aanbieden. De nieuwste cd, Fermé Le
Lundi (Mogno), ligt helemaal in het
verlengde zij het dat de trukendoos
nog groter geworden is. Django en
jazz blijven referentiepunten maar
alles wordt wat meer verschoven
richting pop, rock en filmmuziek (de
onvermijdelijke Ennio Morricone
incluis). En de gezonde gekte bleef
eveneens intact, zowel visueel als
muzikaal. Mocht er een vervolg
komen op de film Les Triplettes De
Belleville dan kunnen ze best deze
bende vragen om de soundtrack te
componeren.
In het verlengde hiervan maar toch
net anders is In Cinema (Edition)
van het Finse Oddarrang. Zoals de
titel laat vermoeden, gaat het om
filmische sfeerscheppingen. Olavi
Louhivuori en zijn vier reisgenoten
haalden hun inspiratie niet zozeer uit
het jazzmilieu maar eerder bij popgroepen als Sigur Rós en Mogwai.
Een breder publiek is hen hiermee
van harte gegund.
Nog meer verwijzingen naar soundtracks vinden we bij de nieuwste
Richard Galliano. Op Nino Rota
(Deutsche Grammophon) interpreteert hij een aantal overbekende
thema’s van de Italiaanse componist
en dat in gezelschap van niemand
minder dan John Surman, Dave
Douglas, Boris Kozlov en Clarence
Penn. De gedroomde jazztrip van
de Cinecittà-studio’s in Rome naar
New York via Parijs. Het beste van
drie werelden op een cd. Vooral
meesterlijk hoe Galliano er in slaagt
zichzelf in heel wat passages weg te
cijferen zonder volledig uit het decor
te verdwijnen.
Luistertip voor wie ook het werk van
Anouar Brahem en Rabih Abou-Khalil apprecieert: Makan (Contre-Jour)
van oudspeler Driss El Maloumi
(3MA, Jordi Savall, Paolo Fresu).
Samen met twee percussionisten
bouwt hij hier een intrigerend netwerk van connecties op tussen Arabische, mediterrane en Westerse
culturen. Zijn Marokkaanse roots
bepalen de richting maar worden
niet rigoureus gevolgd of blindelings
aanvaard. El Maloumi lardeert deze
basis met eigen ornamenten, al dan
niet via improvisaties. Tegelijkertijd
heel intiem en exuberant.
Totaal anders klinkt Trust In Time
(Home Records) van Quark. Adrien
Lambinet (tb, elec) en Alain Deval
(d, elec) tasten de mogelijke com-

binaties af tussen hun beide instrumenten met de hulp van allerlei
elektronische riedels. Voorwaar
geen evidente zaak. Gil Mortio (g, b,
kb, perc, programming), Garrett List
(voc), Anu Junnonen (voc) en MP4
String Quartet steken een handje
toe. Een sprong in het duister met
als bestemming een nebula waar
ook gelijkgestemden als David Axelrod, Jimi Tenor, Pierre Vervloesem
(die de mastering deed), Lynn Cassiers en Michel Massot & La Fanfare
Babelouze zich goed zouden voelen.
Zeker voor wie de hele improvisatiescene rond het Brusselse Studio
Grez opvolgt.
Hypes in jazzland zijn eerder zeldzaam. Met Trombone Shorty is
het raak. De meest toonaangevende
bladen struikelen over hun woorden
om de trombonist te bewieroken.
Dat hij een goed muzikant is, valt
niet te weerleggen. Originaliteit is
echter ver te zoeken op de nieuwe
Say That To Say This (Verve). Dit is
hoofdzakelijk funk in het verlengde
van Maceo Parker en Fred Wesley
met disco à la Chic, een flauwe
soulballad en her en der een stevige
rockinfusie. Vooral live kwam dat
laatste sterk naar voor tijdens het recente concert in de KVS (Brussel) zodat het leek of Lenny Kravitz zich bezondigde aan Led Zeppelin-covers.
En met het voortdurend opjutten van
het publiek door yeah yeah te roepen
en handjes in de lucht diende hij zijn
kandidatuur in voor een festival als
Couleur Café. Wie muzikaal wat
meer wil, slaat deze hype (voorlopig)
best over. Van de samenwerking met
medeproducer Raphael Saadiq hadden we heel wat meer verwacht.
Een dubbelaffiche met de Rob
Mostert Hammond Group zou bijvoorbeeld wel werken. Deze windt
er geen doekjes om op zijn nieuwste
cd Go Big Or Go Home (Harlem Recordings). Funky grooves van begin
tot einde met een soulballad ertussen als kort rustpunt en een knipoog
naar de blues van Joe Louis Walker
en Lucky Thompson. Op de setlist
eigen werk met een paar covers
waaronder de Buddy Miles klassieker Them Changes. Steekvlammen over heel de lijn aangestoken
door saxofoon, wah-wah gitaar, de
vocalen van Charlotte Coppola en
natuurlijk Hammond. Niet zozeer de
finesse van Jimmy Smith maar wel
de onstuimigheid van Joey DeFrancesco. Wie zijn podium in de fik wil
zien staan, nodigt deze groep uit.
Allen Toussaint blijft nog steeds
zwaar onderschat zelfs nadat hij
reeds een half decennium als pianist, zanger, producer, arrangeur en
ambassadeur van de muziek uit New
Orleans gelinkt kan worden aan alle

grote namen. Van de Rolling Stones
en Irma Thomas tot James Brown
en natuurlijk Elvis Costello, allemaal
staan ze in het krijt bij hem. Nadat
Katrina zijn stad vernietigde, verkaste hij naar New York. Daar vond
hij in Joe’s Pub (Lafayette Street)
een vaste stek om solo op te treden,
eerder een zeldzaamheid in zijn carrière. Songbook (Rounder) werd
hier opgenomen. Dertien nummers
waarvan hij de meeste zelf pende
met als koninginnenstuk een twaalf
minuten lange versie van Southern
Nights waarmee Glen Campbell een
dikke hit scoorde in 1977. Alleen al
deze track maakt de aankoop waard.
De uitgebreide hoestekst is van niemand minder dan Ashley Kahn. Wie
nog meer wil, schaft zich de luxe-editie aan met extra nummers en dvd.
Tegenwoordig verplaatsen meer en
meer jazzmuzikanten hun actieterrein richting klassiek. En dan hebben
we het niet over eenmalige stijloefeningen in de third stream. De Franse
saxofonist Raphaël Imbert streeft
op bijna elke cd naar een naadloos
samensmelten van de twee werelden. Op Miroir(s) (Naïve) doet hij
dat in gezelschap van Karol Beffa (p,
Fender Rhodes), Arnaud Thorette (viola) en Johan Farjot (Fender Rhodes,
p). Ensemble Contraste (een soort
collectief opgericht in 2000 rond

twee laatst vernoemden) stelde zich
hier tot opdracht verschillende klassieke componisten te transponeren
naar de wereld van de jazz hoofdzakelijk via improvisatie. Geslaagd
met brio. De vier laten zelfs Amazing
Grace nog origineel klinken en sluiten er Bach bij aan. Verder verweven
ze ook nog Mozart, Satie, Purcell en
eigen werk door elkaar. De link met
het werk van Jan Garbarek en het
Hilliard Ensemble is weliswaar duidelijk maar dat neemt niet weg dat
ze toch een zeer persoonlijk universum creëren met Imbert als een van
de meest interessante figuren uit het
actuele jazzgebeuren in Frankrijk.
Op Audio Beads (Budapest Music
Center) geeft de Poolse vocalist
Grzegorz Karnas ons nog eens
een staaltje van zijn stemkunsten
in gezelschap van Adam Olés (clo),
Michal Miskiewicz (dr) en Miklos
Lukacs (cimbalom). Dit ongewoon
instrumentarium past perfect bij de
vocale hoogstandjes van Karnas.
Geen effecten à la Bobby McFerrin
maar eerder impressionistische geluiden nu eens in een flow dan weer
als losse sprokkels achter elkaar geplaatst. Abstract modale passages
en melodische improvisaties volgen
elkaar op in een rustig tempo. Cello
en cimbalom zorgen voor aparte
klankkleuren.

Sinto Swing (Home Records) van
Daniel Willem Gypsy Jazz Band
is een van die schijfjes die je een eerste maal beluistert zonder al te hoge
verwachtingen. Violist Willem is een
Belgische muzikant die zich ver verwijderd houdt van de incrowd en daardoor niet meteen bekend is. De man
heeft nochtans métier. Swing, wals,
bossa, chanson en de erfenis van een
zekere Reinhardt vloeien organisch
in elkaar. Deze bende wil niet imponeren met technische hoogstandjes
(al hoor je dat deze muzikanten hun
instrument volledig beheersen). Kenmerkend is wel een haast gelukzalige
uitstraling. Geen beeldenstormers
maar artiesten die met hart en ziel
hun ding doen zonder zich te bekommeren om andere nevenaspecten. En
daar is niets mis mee.
Tenslotte voor wie heimwee heeft
naar de hoogdagen van progrockgroepen als Camel en Alquin is er
The 6th Story (Moonjune) van het
Indonesische Simak Djalog. Uiterst
verhalend maar zonder verrassende
plotwendingen zoals op de vorige
cd’s. Bovendien gingen Octurn en Ictus heel wat geïnspireerder aan het
werk met de mogelijkheden van de
gamelan-percussie.
Georges Tonla Briquet
2013/4
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Kort en goed
Op 1 oktober 2008 had in Boedapest een concert plaats in het
Müpa naar aanleiding van de vijfenzestigste verjaardag van de Hongaarse pianist Béla Szakcsi Lakatos. De jarige bevond zich in het
gezelschap van niemand minder
dan Chris Potter, Reginald Veal
en Terri Lyne Carrington. Live
At Müpa (Budapest Music Center) klinkt als de opname van een
kwartet dat al jaren samenspeelt.
Zes uitgesponnen nummers op het
scherp van de snee met middenin
‘Round About Midnight als rustpunt en een laatavondblues die uiteenspat om af te sluiten. Het mag
dan Lakatos zijn feestje geweest
zijn, het is Potter die over heel de
lijn de show steelt. Een must voor
zijn fans.
Eveneens live opgenomen in het
Müpa (25-0-2011) is Nocturne
(Budapest Music Center) van het
Kristof Bacso Quartet dat voor
de gelegenheid pianist Kalman
Olah uitnodigde. Aan de hand
van zeven eigen composities leidt
saxofonist Bacso de luisteraar door
een uitgekiend labyrint van moderne structuren die overal verankerd
zitten in de traditie. Kenmerkend
is de sporadische vermenging van
Aka Moon-polyritmiek met New
Yorkse drift en onstuimigheid. De
sporadische terugblik op eigen
erfgoed levert interessante accenten op. De rustigere passages,
met weliswaar complexe onderbouw, halen echter de bovenhand
waardoor de aandacht wel eens
verslapt. Een iets meer gebalde set
had overtuigender geweest om op
te boksen tegen de concurrentie.
Silence And Sound (Eigen beheer) van het Esben Brandt Kvartet feat. Fredrik Ljungkvist is het
muzikale dagboek dat de Deense
gitarist Brandt componeerde na
zijn reizen door Scandinavië. Een
sfeervol verhaal waar typisch ijle
passages af en toe doorbroken
worden door scherpe energieke
uitvallen. Op die manier wordt de
spanningsboog over heel de lijn
gegarandeerd. De vijf muzikanten
getuigen daarbij van een zeer hoge
graad van gratie en verfijning.
De Belgische trombonist Sébastien Semal waagt zich op Ondulations (AZ Productions) aan wat
Latijns-Amerikaanse stijloefeningen in gezelschap van o.a. Charles
Loos en Frank Michiels. Zeker voor
wie op zoek is naar mooi uitgevoerde Cubaans of Braziliaans geïnspi-
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reerde melodielijnen als achtergrondmuziek bij zijn vakantiefoto’s.
Eveneens voor wie het recente The
Changing Lights van Stacey Kent
het einde vond.
Van een heel ander kaliber is Into
The Woodland Silence (Fredriksson Music) van Outi Tarkiainen.
De Zweedse Norbotton Big Band,
genomineerd voor een Grammy
in 2011 met The Avatar Sessions,
speelt hier werk van Outi Tarkiainen die al eens vergeleken wordt
met Maria Schneider. Aan gedurfde sonoriteiten ontbreekt het alleszins niet. De achtentwintigjarige
Finse componiste en dirigente duikt
in de muzikale en literaire tradities
van haar land. Wat deze opname
extra speciaal maakt, is de vocale
inbreng van Aili Ikonen. Een uiterst
gewaagde symbiose.
Het Jukka Eskola Orquesta wil
blijkbaar met Bossa (Ishtar) de
nazomer wat rekken. Vlotte lounge
samba die bijwijlen heel dicht aanleunt bij het sixties werk van Herb
Alpert en Sérgio Mendez en bij wat
Till Brönner doet. Duidelijk minder
spannend dan wat we van deze
trompettist voordien al hoorden.
De prijs van de lelijkste hoes gaat
deze editie naar de titelloze cd van
Francis Et Ses Peintres (eigen
beheer). Het mislukte primitivisme
wordt gelukkig niet doorgetrokken
naar de muziek. Dit Franse kwartet
(d, ts, gt, cb) musiceert in de stijl
van Aka Moon en Mâäk. Hoekige
ritmen en bruuske tempowissels
zijn aan de orde van de dag. Gitarist Gilles Coronado lijkt daarbij
een grote fan te zijn van JeanLouis Evrard. Heel ludiek zijn de
kortverhaaltjes bij elke titel. Een
duo-tournee met Too Noisy Fish
zou mooi kunnen zijn.
De Indonesische gitarist Dewa
Budjana slaagt er op zijn nieuwe
cd Joged Kahyangan (Moonjune) in om zich los te rukken van
zijn eigen tradities en belandt via
kleine progrockaccenten in de
westerse jazzwereld dankzij de
medewerking van Larry Goldings
(p, HamB3), Bob Mintzer (ts, ss, kl,
bkl), Jimmy Johnson (b) en Peter
Erskine (d). Een supergroep als
het ware en er is sprake van een
tournee volgend jaar met deze
bezetting. Fans van de melodische
Pat Metheny moeten zeker eens
luisteren naar deze Budjana.
Georges Tonla Briquet

getinte jazz aan de zijde van
Pierre Vaiana, maakt heel bijzondere elektronische muziek
met de Nederlandse kunstenares Esther Venrooy, leeft zich uit
met de funk van zijn groep Stuff
en drumt bij boeiende jazzbands
als het Kris Defoort Trio en zijn
eigen LABtrio. Daems verkende
op zijn eigen cd Praten Dialect
mengvormen van jazz met zigeuner- en Balkanmuziek.
Maar Gyselinck en Daems houden dus ook van Indische raga’s.
Samen met de solide Italiaanse
bassist Marco Bardoscia vormden ze het Ragini Trio, genoemd
naar een elektronisch instrument, dat een bezwerende sitarachtige klank voortbrengt en hier
de muziek meteen een Indische
kleur geeft.
Maar dat doet ook Daems met
zijn sax, zeker als hij sopraan
speelt. Luister maar eens naar
Sudha, waarmee je je op een
Indisch dorpsfeest waant. Virama
is dan weer een traag evoluerend
meditatief stuk.
Alle composities op deze cd zijn
gebaseerd op Indische raga’s. Het
Ragini Trio tovert ze om tot jazzstukken waarin ze heerlijk kunnen
improviseren en waarin ook Arabische en Balkaninvloeden doorklinken. Als Daems zijn tenorsax
bovenhaalt, krijgt de muziek een
nog stevigere jazzdosis.
Het drumwerk van Gyselinck is
er na een jaar intense studie in
New York nog op vooruitgegaan.
Peter De Backer
Nathan Daems (kl, ts, ss),
Marco Bardoscia (b), Lander
Gyselinck (d)

Stephen Riley
Lover
SteepleChase/Music&Words
65:02

Riley heeft blijkbaar een fijne
neus voor nummers ‘uit de oude
doos’ – de selectie die we hier
aangeboden krijgen overspant
de jaren dertig tot zestig (Gershwin, Rodgers, Shorter, Porter,
Monk e.a. zijn van de partij).
Daarbij gaat Riley verder dan alleen maar de thema’s bewerken.
Hij geeft de tunes een eigen
sfeer mee, eerst en vooral door
een vrij herkenbare sound op de
sax: zachtjes aangeblazen, maar

toch stevig en assertief (luister
even naar When I Take My Sugar
To Tea en je weet het wel). Daarbij verrast hij met onverwachte
tempowisselingen. Het is vooral
het feit dat hij in een pianokwartet zijn gang kan gaan dat hem
vrijmaakt van het continue solowerk. Daarbij weet Peter Zak
letterlijk de juiste toets te vinden. Kortom: dit is een erg harmonische plaat, met werk van
vroeger, origineel en fris aangepakt op een persoonlijke manier.
Elke track geeft luisterplezier
omwille van de originaliteit die
je tegelijkertijd in het verleden
terug katapulteert maar je ook
in het heden houdt door de stijl.
Een plaat zonder pretentie maar
met erg veel verdiensten!
Marc Van de Walle
Stephen Riley (ts), Peter Zak
(p), Neal Caine (b), Jason
Marsalis (d)

The Swallow Quintet
Into The Woodwork
Watt/ECM Records/NewArtsInt
56:21

Het is wachten tot voorbij halfweg deze cd vooraleer Steve
Swallow een lange solo speelt.
Het tekent de stijlvolle bassist,
die weliswaar een zeer herkenbare klank heeft, maar die wel
altijd ten dienste stelt van de
muziek.
Swallow is spaarzaam met cd’s
onder eigen naam, ook al is
hij een prima componist. Alle

Too Noisy Fish
Fight Eat Sleep
RatRecords – 65:13
Peter Vandenberghe, Kristof
Roseeuw en Teun Verbruggen vormen al vele jaren de
ruggengraat van Flat Earth
Society (FES), ’s lands mafste
bigband. Maar samen zijn ze
ook Too Noisy Fish, een pianotrio, jawel, maar dan gelukkig een van de meer originele soort. Dat bewezen ze
op hun debuut Fast Easy Sick
en nu ook op opvolger Fight
Eat Sleep, alweer met de FES-initialen dus. Voor een grap zijn
de drie heren dus wel te vinden. Ook in de muziek schuwen ze
geen humor. Op deze cd vallen af en toe heel bizarre geluidjes
te horen, zoals van Space Invaders in Jazz Invaders en de
rinkelende telefoon en het gesnauw van producer Oz Fritz, al
is dat laatste misschien wat irritant.
Maar muzikaal verder niks dan goede smaak. Vandenberghe
is een vaardige, wat onderschatte pianist. Producer Oz Fritz,
in wiens Californische studio de cd is opgenomen, plaatst
hem zelfs in zijn rijtje favoriete pianisten, naast Herbie Hancock. Geen slechte referentie als je weet met wie Fritz allemaal gewerkt heeft. Opvallend ook hoe prominent de bas
van Kristof Roseeuw in de mix zit en hoe dat de muziek ten
goede komt. En wie Teun Verbruggen alleen maar kent van
het Jef Neve-trio, zal hier verrast opkijken van zijn avontuurlijke drumwerk.
Vandenberghe pende alle composities zelf, op een fragment
uit Tarkovsky’s Stalker en een stuk van Charlie Parker na. De
muziek barst van de energie, slingert van hot naar her en is
vaak ruw en ongepolijst. Maar net zo goed zijn er enkele
fraaie rustpuntjes.
Too Noisy Fish bewijst dat hedendaagse jazz tegelijk plezant
en razend interessant kan zijn.
Peter De Backer
Peter Vandenberghe (p), Kristof Roseeuw (b), Teun
Verbruggen (d)
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twaalf stukken zijn van zijn hand.
Ze getuigen allemaal van een
heel bijzondere, warme maar
enigszins ingetogen esthetiek,
met een vleugje humor. Luister
maar eens hoe (echtgenote en
levenslange muzikale partner)
Carla Bley, in Still There grappige muzikale citaten in het rond
strooit.
Bley speelt hier alleen orgel, een
instrument dat meteen de sfeer
van deze cd bepaalt. En toch is
de hoofdrol veeleer weggelegd
voor de rustige sax van Chris
Cheek en de prikkelende gitaar
van Steve Cardenas. Al moet je
geen spierballengerol verwachten, wel een soort bedaarde jazz
van een gelouterde jazzmuzikant
die met enkele intimi zijn fraaie
composities laat openbloeien.
Peter De Backer
Steve Swallow (elb), Chris
Cheek (ts), Steve Cardenas
(g), Carla Bley (org), Jorge
Rossy (d)

Tigran
Shadow Theater
Verve/Universal Music – 57:03

De Armeense pianist/vocalist
Tigran (Hamasyan – hij houdt
nu zijn voornaam over) zorgde
deze zomer voor een opmerkelijke passage op Jazz Middelheim. Daar stond hij ook met
zijn Shadow Theater waarin
traditionele Armeense songs,
improvisatie en voicings centraal staan. Tigran verwerkt
dit alles in een bevreemdende,
maar hoogst originele cocktail.
Moeilijk te catalogeren. Fabelachtige stemmen en elektronica
vormen een wezenlijk deel van
de klankenodyssee die Tigran
creëert. Shadow Theater opent
een horizont aan nieuwe muzikale ideëen.
Bernard Lefèvre
Tigran (p, voc, synth, FRh,
Würlitzer, celesta), Areni
Agbabian (voc), Ben Wendel
(sax, bassoon), Sam Minaie
(b), Chris Tordini (b, voc), Nate
Wood (d, perc, voc), JeanMarc Phillips Varjabedian
(viool), Xavier Phillips (cello),
Jan Bang (prog), David
Kiledjian (prog)

Ralph Towner/
Wolfgang Muthspiel/
Slava Grigoryan
Travel Guide
ECM Records/NewArtsInt

Albert van Veenendaal en
Robert van Heumen
Money For Your Whale

Alexi Tuomarila Trio
Seven Hills
Edition Records – 52:33

Twelve/Twelve/Twelve – 42:12

De gemeenschappelijke geschiedenis van deze drie gitaristen (uit de Verenigde Staten,
Oostenrijk en Kazachstan), is in
Australië geboren. Toen Ralph
Towner en Wolfgang Muthspiel
in 2005 daar op tournee waren,
hebben hun paden met die van
Slava Grigoryan gekruist. Wetende dat de improvisaties van
Towner en Muthspiel evenveel
door hun ervaring met klassieke
muziek als door jazz beïnvloed
waren, heeft Grigoryan aan
zijn twee collega’s een samenwerking voorgesteld. Na een
eerste album From A Dream in
2009 heeft Ralph Towner het
gerijpt project aan Manfred Eicher van ECM voorgesteld. En zo
nam het trio in 2012 zijn tweede
album Travel Guide bij ECM op.
Alle drie gitaristen hebben een
scherp gevoel voor muzikale
structuren, voor lyrische improvisatie en een uniek gevoel van
ruimte met elkaar gemeen. Towner en Muthspiel (die op een
elektrische gitaar te horen is en
die ook zingt) leveren vijf composities aan het stilistisch gevarieerde repertoire van dit album.
Woordeloze zang van Muthspiel
in Amarone Trio laten denken
aan de eerste opnames van Pat
Metheny Group. Het samenspel
van de gitaren is complex, bv. in
Travel Guide, maar nooit rommelig. Op Windsong speelt Towner
12-snarige gitaar met een nauwkeurige touch. Ze maken er geen
virtuozenwedstrijd van. Ze getuigen van een buitengewone telepathie en ondersteunen elkaar in
een verleidelijke harmonie.
Patrick Bivort
Ralph Towner (g), Wolfgang
Muthspiel (g), Slava Grigoryan (g)

Trassiera Trio
Rara Avis
Eigen beheer – 33:43
In onze streken wellicht minder
of zelfs niet bekend, maar toch
het meest beloftevolle talent

In medias res: dit muzikale
experiment heeft tot fantastische resultaten geleid.
De combinatie van een prepared piano met een laptop
als muziekinstrument is niet
alledaags, maar het geluidsuniversum dat de twee
muzikanten oproepen is fascinerend. Van Veenendaal
omschrijft zichzelf als een
muzikant die erg visueel ingesteld is. Dat klopt: op deze plaat
is het alsof het duo de subsonische communicatiegeluiden
van walvissen hoorbaar maakt. Soms wordt de muziek gereduceerd tot bruitages die perfect zouden passen bij elegant bewegende walvissen in de diepzee, soms wordt het
massieve van de dieren uitgedrukt in een donderende piano,
gesteund door elektronisch opgewekte geluiden en ruis. Er
valt over deze muziek heel veel te zeggen, maar eigenlijk
moet je vooral luisteren en je fantasie de vrije loop laten.
We rekenen er niet op dat iedereen zoiets enthousiast zal
ontvangen; maar we zijn er wel zeker van dat dit project ook
bezielde liefhebbers zal vinden die begrijpen waarrond dit alles draait, nl. een muzikaal-picturale expressie van ongebonden energie. De prachtige symbiose die bereikt wordt tussen
de soms bevreemdende geluiden van de prepared piano en
de laptopsounds dwingt respect af, want nooit of nooit glijdt
het geheel af naar goedkoop gedoe met effecten. Opvallend
is ook de prachtige mix. De piano evoceert soms de donkere
geluiden van een contrabas of cello, en is dan netjes in het
linkerkanaal gepand, terwijl de laptop vanuit het rechtse kanaal komt aanzetten om zo te versmelten met de van links
aanhollende piano. Technisch is ook dit erg verzorgd. Op de
hoes staat te lezen dat je de muziek best beluistert met een
goede hoofdtelefoon of met goede luidsprekers, en dat is
belangrijk. Het diepste diep en het hoogste hoog moeten duidelijk overkomen, wil de muziek zijn sfeer kunnen ontsluiten.
Wat ons betreft is dit een schitterend werkstuk, waarin de
grenzen van het muzikale denken verlegd worden. Dat kom je
niet elke dag tegen. Dat een dergelijk project zo picturaal kan
inwerken is op zichzelf al veelzeggend en een dik compliment
waard. Maar dat er twaalf tracks lang een erg mooie spanningsboog gecreëerd wordt, bezorgt je bij momenten kippenvel. Een fantastisch werkstuk!
Marc Van de Walle
Albert van Veenendaal (p), Robert van Heumen (laptop)

uit Andalusië wat betreft de flamencomuziek. Trassierra staat
bekend als een muzikaal wonderkind, en dat bevestigt hij op
deze cd. Hij beheerst het genre
als geen ander, speelt harmonieus samen met zijn bassist en
percussionist, en verruimt het
flamencogenre zodanig dat het
toch zijn ware hart niet verliest.
Meesterlijk gitaarspel is dit,
perfect ondersteund door meerdere gastmuzikanten op de plaat.
Night in Tunisia is het enige ons
bekende jazznummer dat hier
een bewerking krijgt, en dat laat

het potentieel zien van deze muzikanten, ook al blijven ze binnen
de grenzen van hun genre, dat
ze kennen als hun broekzak. De
overige composities zijn typische buleria’s, walsen enz. Erg
knappe muziek, maar zeker geen
traditionele jazz. Moeite om de
plaat aan de liefhebbers van de
flamenco te slijten zul je zeker
niet hebben!
Marc Van de Walle
Pablo Pradas (b), Andrej
Vujicic (perc), Eduardo
Trassiera (g)

Nog een Fin met sterke Belgische
banden is Alexi Tuomarila. Seven
Hills van zijn trio verscheen bij
het Britse Edition. Wie het vroegere werk kent van Tuomarila,
mag zich deze nieuwe cd blindelings aanschaffen. Als een pure
impressionist laat hij de noten
rond dwarrelen en ze lossen op
in een pastelkleurig decor. Af
en toe komt ook de gekwelde
artiest aan bod die zichzelf in
twijfel trekt en meer expliciete
accenten legt. Gitarist André Fernandes levert een paar welkome
interventies.
Georges Tonla Briquet
Alexi Tuomarila (p), Mats
Eilertsen (cb), Olavi
Louhivuori (d)

Ben Van Gelder
Reprise
Pirouet Records – 43:55

De Nederlandse pianist Van Gelder probeert het net als zovele
anderen te maken vanuit New
York. Zijn debuutschijf voor Pirouet Records is in elk geval een
interessant visitekaartje. Dat hij
les volgde bij o.a. Mark Turner
sijpelt nog door. De vier eerste
nummers zijn bijvoorbeeld de
perfecte aanloop naar de interventie van Turner als gast. Ze
vullen elkaar aan alsof ze al jaren samen optrekken. Dat geldt
meteen ook voor het kwintet.
Een hecht geluid maar toch los
genoeg om regelmatig een van
hen op verkenning te laten gaan
en hem daarbij te ondersteunen.
Reprise is geen uitbarsting van
jong geweld, integendeel. De
vijf hebben de maturiteit om hun
zeer figuratieve ideeën in het
breed uit te werken en niet als
jonge driftkikkers hun technische
2013/4
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kunstjes te etaleren. Ze spelen
met klank en open ruimte waardoor je zowel abstracte als impressionistische taferelen hoort.
Het kamerbreed geluid krijg je er
als extra bij. Niet verwonderlijk
dat op de debuut-cd Aaron Parks
en Ambrose Akinmusire present
tekenden. Hier zijn dat Turner en
Ben Street. Op een uitzondering
na, betreft het allemaal composities van Van Gelder zelf. Zeker op
te volgen.
Georges Tonla Briquet

Eric Vloeimans
Oliver’s Cinema

Ben Van Gelder (as, bkl), Peter
Schlamb (vib), Sam Harris (p,
syn), Rick Rosato (b), Craig
Weinrib (d), Mark Turner (ts),
Ben Street (b)

De illustere trioleden verzamelden
ieders composities, die aanvankelijk in opdracht werden geschreven voor film, docu of televisie
en eigen werk dat geïnspireerd
is of betrekking heeft tot bekend

Buzz/NewArtsint – 48:47

filmmateriaal. Hoe Vloeimans zijn
trompet laat versmelten met de
accordeon en de cello is al van een
grote originaliteit op zich. Hij beheerst hier een weinig gehoorde
aanpak van spreektaal, buigtoontjes en timbre op zijn instrument.
Vaak lijkt het alsof hij een baroktrompetje hanteert. Florizoone kan
daar enorm nauw op inspelen. De
muziek doet dan ook meermaals
Frans, Italiaans of oud Brits aan.
Verfijnde kortstukken worden op
de tippen van de teentjes voor ons
uitgespreid als een zacht web van
Brugse kant. Een op en top Europese cd, die je niet moet opleggen
met de Afro-Amerikaanse burgerrechten in je hoofd of wanneer je
gestresseerd en vol frustratie van
je werk komt...of juist wel? Heel

louterende bloemlezing van drie
fijnproevers voor...fijnproevers.
Chris Joris
Eric Vloeimans (t), Tuur
Florizoone (acc), Jörg
Brinkmann (clo)

West Music Club
Natural
Igloo Records/AMG – cd+dvd
76:36
Het BJO mag dan onze meest bekende bigband zijn, West Music
Club is een van de oudste actieve
orkesten dat meer dan regelmatig
optreedt en opneemt. In het verleden passeerden hier o.a. Fabrice Alleman, Xavier Rogé en Bart Defoort.

Sinds vijfentwintig jaar hanteert Richard Rousselet het dirigentenstokje. Momenteel zitten o.m. Chrystel
Wautier en Marie-Anne Standaert
in de rangen. Natural is een ode aan
de natuur en de Moulin de la Marquise vlakbij het repetitielokaal van
de band. Eigen aan de West Music
Club is dat zoveel mogelijk solisten
een kans krijgen en niet steeds dezelfde toppers. Via de bijgeleverde
dvd verneem je meer over deze
grote familie van muzikanten die
zich met hart en ziel inzetten voor
hun zaak, al zijn ze tweeënnegentig
(de oudste) of zestien (de jongste).
Georges Tonla Briquet
Jazz Big Band o.l.v. Richard
Rousselet

Op de valreep
Midden november sloten we deze rubriek af.
Toen werden we nog attent gemaakt op enkele releases
die zouden verschijnen of net beschikbaar waren.
In 2006 verscheen Dangerous
Liason, composities van Bert
Joris voor BJO en Royal Flemish
Philharmonic, live opgenomen in
deSingel. Nu komt een nieuwe
orkestsuite voor jazzkwartet en
symfonisch orkest uit: Live at De
Roma (Challenge Records/NewArtsInt), volledig gecomponeerd door
Bert Joris. Martyn Brabbins leidt
deFilharmonie en naast Bert Joris
soleert jazzvocaliste Tutu Puoane,
verder ondersteund door Ewout
Pierreux (p), Nicolas Thys (cb) en
Martijn Vink (d). Uitzonderlijke
klasse! Een prachtgeschenk voor
de feestdagen.
Het Nederlands Jazz Archief
bouwt aan een unieke cd-serie
Jazz at the Concertgebouw waarin
al opnames verschenen van Chet
Baker Quartet, Gerry Mulligan
Sextet, J.J.Johnson Quintet, Sarah Vaughan, Misha Mengelberg/
Piet Noordijk Quartet, Lee Konitz/
Zoot Sims, Miles Davis Quintet en
nu een dubbel-cd van Art Blakey
and the Jazz Messengers, Justice, live in Amsterdam november
1959. Toen trad Blakey twee keer
op in Nederland tijdens een Europese tournee. Naast trompettist
Lee Morgan was tenorsaxofonist
Wayne Shorter van de partij, die
toen zijn Europese debuut maakte.
Het booklet bij deze unieke opnames biedt een uitvoerige toelichting door Bert Vuijsje en historische
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foto’s die tijdens de concerten door
Hans de Wild werden gemaakt.
Info: www.jazzarchief.nl
Het was even wachten op een
nieuw album van Dianne Reeves,
maar ze pakt in Beautiful Life
(Concord Records/Universal Music)
maar meteen uit met gasten van de
nieuwe jazz- en soulgeneratie zoals
Gregory Porter, Esperanza Spalding,
Robert Glasper, Tineke Postma,
Grégoire Maret en anderen. Reeves
verlegt heel bewust grenzen.
De bassist Lennart Heyndels
heeft met How Town (Spookhuis)
een aantal vocalisten verzameld:
Sarah Klenes, Elina Silova, Laura
Polence, Micah Kessel die ondersteund door hemzelf en gitarist
Matiss Cudars een nogal bevreemdende muzikale sfeer oproepen
(verwijst dit naar Spookhuis?). Deze
suite haalt zijn inspiratie bij Anyone Lived In A Pretty How Town, een
gedicht van e.e.cummings. Words
& voices, spannend en mysterieus.
Opnieuw in een prachtige verpakking met inlegboekje en losse
fotokaarten verschijnt de nieuwe
cd Illusions (Mi’ster Productions/
Harmonia Mundi) van Ibrahim
Maalouf. Hij nam deze op met zijn
vertrouwde groep, waarin Frank
Woeste (keys), François Delporte
(g), Laurent Davis (b), Xavier Rogé
(d) en naast Maalouf op trompet

zijn er nog de trompettisten Youenn Le Cann, Martin Saccardy (t)
en Yann Marton (lead). Maalouf
liet al verstaan dat hij continu
zoekt naar nieuwe wegen, wat in
deze opnames nog sterker dan ooit
opvalt. Bij elk van de tracks hoort
een verhaal, dat hij uitvoerig toelicht. Fascinerend!
Bij ECM Records komen twee albums met vroegere opnames uit
van Keith Jarrett. De dubbelaar
No End nam Jarrett solo op in
zijn eigen thuisstudio in 1986 en
daarbij leeft hij zich verrassend uit
op gitaar, bas, drums en percussie.
Een uitzonderlijk anders klinkende
Jarrett dus. Met Concerts: Bregenz, München verschijnt op
drie cd’s de volledige opname van
de live-performances in 1981. Het
Bregenz concert verscheen eerder
gedeeltelijk op cd, terwijl van München al eens een selectie uitkwam
op de :rarum anthologie in 2002.
Fans weten wat ze moeten vragen
als eindejaarsgeschenk.

Verve/Universal Music brengt in
een 5cd-box The Sound of America – The Singles Collection uit
of The Story of Verve in 100 Singles. In een kleurrijk geïllustreerd
inlegboekje krijg je een geschiedenis van het Verve-label dat in 1956
ontstond en de pre-historie met
JATP van Norman Granz, evenals
alle details over de opnames. Elke
disc beslaat de jazzsingles van een
periode, beginnend 1957-1956 en
eindigend 1965-2001. Die jazzhits
uit de juke box jaren en ook later
met Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Billie Holiday,
Duke, Monk, Bill Evans, Jobim tot

Diana Krall om enkele te noemen
liggen in het geheugen van de
ware jazzliefhebber gegrift. Maar
hij zal er ook nog wat unieks in ontdekken. Een prachtcadeau.
Na een fundraising campagne via
Kickstarter komt er een album van
Tineke Postma met Greg Osby
uit in mei 2014 bij Challenge Records. Postma en Osby worden
ondersteund door pianist Matt
Mitchell, bassiste Linda Oh en
drummer Dan Weiss.
Bernard Lefèvre

