DE KEUZE VAN ONZE RECENSENTEN
Laurent De Wilde
New Monk Trio
GAZEBO

Eindelijk één van de
terechte cd-vieringen rond
100 jaar Thelonious Monk,
die men opvallend weinig
opmerkte in dat bewuste
jaar 2017. Uiteraard,
niemand wil zijn vingers
verbranden aan het bewerken of herscheppen
van Monks muziek, omdat, algemeen
aangenomen, dit heilig huisje snel tot imitatie
of naast het net vissen zou dwingen. Monk
verdraagt geen sofisticatie en toch slaagt De
Wilde erin er een frisse hommage van te
maken. Hij omkadert de Monkthema’s letterlijk
met eigen vondsten, plaatst ze in een eigen
landschap en maakt van Monks bekendste
ballade een groove stuk. Uitstekend triowerk
met een razend fijne drummer en sterke
bassist. (CJ)
Laurent De Wilde (p), Jérôme Regard (cb), Donald
Kontomanou (d)

Roligheten
Homegrown

CLEAN FEED
Een openbaring. André
Roligheten blies zich recent
nog in de kijker bij bands
als Friends & Neighbors,
Rune Your Day en Gard
Nilssen’s Acoustic Unity,
maar ontpopt zich op deze
eersteling van zijn eigen kwartet tot een
begenadigd componist, bandleider en
muzikant met een heel eigen visie. De
rietblazer maakte een opvallende keuze door
violist Adrian Løseth Waade aan zijn zijde uit
te nodigen. Het is een combinatie die
maximaal benut wordt, zowel met lichtvoetig
dansende passages als strak pointillisme en
momenten die hinten naar een pastoraal
impressionisme. De afwisseling van lange en
korte composities zorgt er mee voor dat de
veelzijdigheid van de band benadrukt wordt,
al is Rolighetens korte solostukje, binnen en
buiten in amper anderhalve minuut, een van
de vele hoogtepunten. (GP)
André Roligheten (ss, ts, bcl), Adrian Løseth Waade (v), Jon
Rune Strøm (b), Erik Nylander (d, perc)

Wat je gehoord
moet hebben.
Releases die je
niet mag missen.
De guilty pleasures
van onze recensenten.
En een ode aan
enkele klassiekers.

RECENSENTEN

Jordi De Beule (JDB),
Chris Joris (CJ),
Guy Peters (GP),
Geert Ryssen (GR),
Georges Tonla
Briquet (GTB),
Marc Van de Walle
(MVdW)

Marnix Busstra
Old School Band

BUZZ MUSIC RECORDS
Een cd die ons onmiddellijk
vasthad. De naam Old
School Band is een knipoog
naar de samenwerking met
bassist Gelpke, met wie
Busstra letterlijk de
schoolbanken deelde. De
muziek is jazzy, maar toch vooral geschoeid op
funky grooves. De ondersteunende hammondlijnen passen hier uitstekend bij, en het
drum- en baswerk is feilloos, getimed en
drijvend waar nodig. Busstra blijft dit alles
met gemak meester. De muziek vloeit uit zijn
gitaar alsof het niets is en je zou hem kunnen
vergelijken met Scofield, maar Busstra heeft
ondertussen al lang bewezen zijn eigen
idioom te hebben (zie ook zijn werk met Mike
Mainieri). Het samenspel bereikt hoogtepunten die de band één maken en waar geen noot
meer aan kan veranderen. (MVdW)
Marnix Busstra (g), Norbert Sollewijn Gelpke (b), Eric van de
Bovenkamp (org), Mark Stoop (d)
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RVB Quartet
Crossing Dimensions

SOLIDUDE RECORDS
De eerste worp van het RVB
Quartet is letterlijk en
figuurlijk een kleurrijk
album. Van het broeierige
Onzichtbaar Wild tot het
nostalgische Fietsenmaker,
met de moderne composities van Rebekka Van Bockstal als leidraad
tonen deze jonge muzikanten meteen wat ze in
hun mars hebben. Neem nu Colour Revolt,
waar halverwege stotterende drums en een
zwijmelende sax heerlijk in elkaar haken
terwijl de gitaar en bas het geheel geamuseerd bespreken. Het zijn de kleurschakeringen, de vele kleine nuances in de interactie,
die van dit album een plezier maken. Elke
beluistering van Crossing Dimensions levert
dan ook een andere favoriet op. Een sterk
debuut. (JDB)
Rebekka Van Bockstal (g), Kobe Boon (cb), Marius
Couvreur (d), Ambroos De Schepper (s)

Soolmaan Quartet
Letters to Handenberg

HOME RECORDS
Op een van zijn trips naar
Istanbul krabbelde Tristan
Driessens de eerste
schetsen op papier van de
composities die uiteindelijk
zouden uitgroeien tot
Letters To Handenberg.
Meditatieve mijmeringen over leegte,
eenzaamheid en verlangen naar een geliefde
die in Handenberg vertoeft. De melancholie
druipt ervanaf door de intimistische
combinatie van oud, cello en klarinet.
Gelukkig is er ook hoop en ruimte voor wat
ritme en speelsheid zodat de tristesse
doorbroken wordt door vage lichtstralen.
Tijdloze nomadenmuziek op het snijpunt van
klassiek, modale jazz en Arabische maqams
en die naadloos aansluit bij het werk van
Anouar Brahem en Hijaz. Met in de gelederen
o.a. Nathan Daems (Blackflower, Ragini Trio)
en Robbe Kieckens (Compro Oro), muzikanten
die houden van muzikale versmeltingen.
(GTB)
Tristan Driessens (oud), Léa Besançon (clo), Robbe Kieckens
(perc, tombak), Tom Callens (kl, basklarinet, ss), Nathan Daems
(ts, kaval)

Eve Risser / Kaja Draksler
To Pianos

CLEAN FEED
2 piano’s die de stilte
opzoeken, maar er ook het
gevecht mee aangaan. Zo
klinkt een beluistering van
deze liveregistratie,
opgenomen tijdens en in
opdracht van het Jazz
Festival Ljublijana in 2016 en 2017. In de deels
gecomponeerde, deels geïmproviseerde
pianoduetten gaan Risser en Draksler naar
eigen zeggen op zoek naar sonoriteit. De
dames spelen op hun Steinways met elkaar en
met omgevingselementen die de klank helpen
bepalen. Zowel de Franse Eve Risser als de
Sloveense Kaja Draksler bewegen zich op het
domein waarop jazz, improvisatie en
hedendaags klassiek elkaar ontmoeten en dat
maakt van To Pianos een boeiende luisterervaring waarbij klank, dynamiek en
inventiviteit de kwaliteiten zijn. (GR)
Eve Risser (p), Kaja Draksler (p)

Riley (d), Clark Terry (t), Ray Copeland (t), Jimmy Cleveland (tb),
Phil Woods (as), Johnny Griffin (ts)

Valenti Moya
Valenti Moya Meets Monk
(Jazz Manouche Connection)

HANS KUSTERS MUSIC
Valenti Moya doctoreerde in
Barcelona in de ‘jazz
manouche’, zeg maar de
erfenis van Django
Reinhardt: zigeunerjazz
waarin gitaar, accordeon en
viool de dienst uitmaken. Hij
is een virtuoze gitarist die 10 composities van
Thelonious Monk naar zijn hand zet. Moya is
daarbij geen nostalgische navolger van de

Arizu (acc), Gemma Abrié (voc), Marco Mezquida (p), T.S.
Monk (d)

Paul van Kemenade
Master of Lyric Selected works 1977-2017

KEMO (4 CD’S)
Een glanzende zwart-wit box
ter grootte van een vinyl
elpee bevat 4 lange cd’s en
een fraai fotoboek. Een
jubileumuitgave, oplage 750,
genummerd en voorzien van
de ganse carrièregeschiedenis. Je krijgt een mooi uitgebreid overzicht van
Paul van Kemenade’s compositie- en improvisatietalent, zijn onverwoestbare gedrevenheid en
nieuwsgierigheid. Het parcours loopt van duo’s
met pianist Ron van Rossum, het
Gemeentereinigingsorkest, via ontelbare namen
waaronder Wolter Wierbos, Jamaaladeen
Tacuma, Michiel Braam, Harmen Fraanje, Ernst
Reijseger, David Linx, Han Bennink, Ray
Anderson, Jasper van ’t Hof, Aki Takase en
Zuid-Afrikaanse musici tot zijn huidige projecten.
5 uur en 10 minuten luisterplezier. (CJ)
Diverse bezettingen

SHHPUMA RECORDS
Met de klassieke of de
geprepareerde gitaar, op dit
solodebuut haalt de
Portugees Luís José Martins
alles uit de kast om de
luisteraar te betoveren
(want dat is wel het doel
volgens de titel). Het resultaat is een
indrukwekkend weefsel van gitaarlijnen,
doordrenkt van de Iberische traditie, maar
gestuwd door experimenteerzucht. En waar
sommige ‘gitaarplaten’ zich weleens verliezen
in een opbod aan noten en technische stunts,
blijft dit album gedoseerd en daardoor intens.
Hét voorbeeld is waarschijnlijk Folksong: met
behulp van elektronica zet Martins de textuur
van zijn instrumenten in de verf en staat het
nummer bol van de dreiging. Niet wat je
verwachtte na het lezen van de titel van het
nummer? Wel, het zal niet de laatste keer zijn
dat de gitarist je dankzij een schijnbeweging
verwonderd achterlaat. (JDB)
Luís José Martins (g, p, electronics)

Matteo Pastorino
Suite for Modigliani

CHALLENGE
Matteo Pastorino (Nicola
Andrioli, Thomas Encho)
onthult met deze cd dat zijn
interesse verder reikt dan
jazz. Hij is namelijk een
groot bewonderaar van
kunstschilder Modigliani.

‘WIJ ZIJN STILAAN
EEN RARITEIT’
Na hun debuut in 2014 wist menig jazzliefhebber: in de gaten
houden! En nu is het LG Jazz Collective terug met een nieuw album:
Strange Deal. Wat de jaren met het septet deden? Gitarist en
componist Guillaume Vierset legt het uit.
Guillaume, dit is het tweede album van het LG
Jazz Collective. Jean-Paul Estiévenart, Steven
Delannoye, Antoine Pierre en Félix Zurstrassen
zijn weer van de partij. Maar er zijn ook twee
nieuwe leden: Rob Banken vervangt Laurent
Barbier op de altsax en Alex Koo neemt de
plaats in van Igor Gehenot achter de piano.
Wat kan je ons vertellen over de nieuwkomers?
G U I L L A U M E V I E R S E T – Rob Banken is in
feite niet zo nieuw. Na de opnames van

het eerste album was Laurent Barbier in
Montréal gaan wonen dus hadden we een
vervanger nodig voor de tour. Ik kende
Rob goed van bij de Bravo Big Band en
ik wist dat hij de man voor de job was.
Toen Igor niet beschikbaar bleek voor het
tweede album dacht ik meteen aan Alex.
Ik wist dat hij geschreven muziek snel
tot zich kon nemen en er zijn eigen ding
van kon maken. Dat heeft hij ook gedaan.
Hij heeft de stukken opengetrokken en
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De Beule

Thelonious Monk (p), Charlie Rouse (ts), Larry Gales (cb), Ben

Valenti Moya (g), Oriol Gonzàlez (b), Pablo Selnik (f), Edurne

Luís José Martins
Tentos – Invenções e
Encantamentos

door Jordi

F O N DA M E N TA ( 2 C D ’ S )
Dit dubbelalbum is weer
een collectors item te meer.
De productie gaat prat op
een revolutionaire
remastering van de
concertopname van 28
oktober 1967 in De Doelen in
Rotterdam, maar het vertrekpunt was een
gebrekkige zaalcaptatie. In die zin is het
resultaat mooi. Wat het document uitzonderlijker maakt, zijn de spontane akkefietjes, de
langere bas- en drumsolo’s en de uitnodiging
van 5 blazers-veteranen (zie personeel) die in
het verleden met Monk samenwerkten en na 2
stukken het kwartet gestadig vervoegen tot
het concert eindigt in nonet. (CJ)

MEER LUISTERVOER

RELEASE

Thelonious Monk
The Lost Recordings Live In Rotterdam 1967

aanstekelijke en swingende jazz manouche, hij
verwerkt in zijn vertolkingen ook moderne
elementen. Zonder bizarre of vrije passages,
altijd swingend, onderhoudend en in de pas, laat
hij de ritmesectie wel eens de bop- of fusionrichting uitgaan. In het onvermijdelijke Round
Midnight geeft hij de accordeon een prominente
plaats. In Blue Monk vat hij de eigen, soms wat
grillige lyriek van Monk in een instrumentale
intro om dan via een vrouwelijke vocale bijdrage
een eigen draai te geven in een fusie van
manouche en bop. Hij doet dit nog eens
indrukwekkend over in Rhythm A Ning waar de
bopinvloeden nog verder zijn doorgedreven. (GR)

OVER NIEUWE ALBUMS EN ANDERE PROJECTEN

GEÏNSPIREERD DOOR DE CLASSICS

Dit is zijn eerbetoon in 9 zelfgecomponeerde
hoofdstukken (op een uitzondering na). Het
basiskwartet wordt voor 4 nummers
uitgebreid met de New Yorkse gitarist Gilad
Hekselman. Deze laatste zorgt meteen voor
expressionistische spanningsbogen die de
gelaatstrekken van de geschilderde
personages accentueren. In de overige
stukken confronteert Pastorino de luisteraar
eerder met een impressionistische esthetiek
die dan nauwer aansluit bij andere doeken.
Op die manier vormt deze Suite For
Modigliani de soundtrack die de innerlijke
kwelling en soulsearching van de schilder
verklankt. (GTB)
Matteo Pastorino (kl, basklarinet), Matthieu Roffé (p), Damien
Varaillon (cb), Jean Baptiste Pinet (d) + Gilad Hekselman (g)

Liz Aku
Ankhor

S O N A R KO L L E K T I V
Melanie De Biasio maakt
duidelijk school. De
openingstrack op deze
Ankhor klinkt als een
onuitgebrachte track van
haar recente plaat. Een
gelijkaardige donkere sfeer
en eenzelfde fluwelen stemtimbre geklit aan
een licht golvende melodielijn. Vlak daarop
triphop en varianten van lome beats.
Geleidelijk aan glijdt alles af naar de hippe
80s (synthesizer)sound annex baslijnen
waarmee Thundercat momenteel scoort. Voeg
daar nog wat collages à la FKA twigs aan toe
evenals Ibiza chill-out, studio hiphop en
nu-soul en je komt aan een actueel top 30
geluid. De vraag waar de link met jazz is,
wordt in deze tijden natuurlijk niet meer
gesteld. (GTB)
Muzikanten niet vermeld op het promohoesje

Zazou / Bikaye / CY1
Noir Et Blanc (heruitgave)

CRAMMED DISCS
Noir Et Blanc is een vinyl
heruitgave van een
baanbrekend en felbegeerd
album uit 1983, opgenomen
in de Brusselse Daylight
Studio. Het is een
pan-continentale fusie
tussen Europese elektronica en Afrikaanse
muziek. De protagonisten zijn elektrotovenaars CY1 (Claude Michelli en Guillaume
Loizillon), de Franse componist Hector Zazou
en de Congolees Bony Bikaye. De plaat werd
destijds in Engeland de hemel in geprezen als
een kruising tussen DAF en Fela Kuti. In
Amerika hadden ze het over Kraftwerk die Kuti
ontmoet op de dansvloer. Tijdens de opnames
in Brussel waren er gastrollen weggelegd voor
o.a. Chris Joris, Vincent Kennis, Mark
Hollander en een toevallig op doorreis zijnde
Fred Frith die Munipe Wa Kati voorziet van zijn
typisch vioolgeluid. De lp werd gemasterd
vanaf de originele analoge tapes en bevat een
downloadcode met 8 bonustracks. Een unieke
kans om een duur collectors item voor een
betaalbare prijs in huis te halen. (GR)
Hector Zazou (comp), Bony Bikaye (v), Claude Michelli (el),
Guillaume Loizillon (el)

Aka Moon
Now

OUTHERE MUSIC
Aka Moon is wellicht de
langst bestaande groep
die ons land kent in de
annalen van jazz en
aanverwante muziek. Na
25 jaar razend productieve
zoektochten en fusies met
musici uit Afrika, Indië, Amerika, het Nabije

RELEASE

ze veel sterker gemaakt dan ik ze in mijn
hoofd had. Dit is één van de elementen
die Strange Deal zo anders maken dan het
eerste album.
Hoezo, anders?
G U I L L A U M E – New Feel was eenvoudiger
qua arrangementen. Het kwam voort uit
een concert op het festival Jazz à Liège
en was oorspronkelijk een hommage aan
Luikse componisten en jazzmuzikanten
als Nathalie Loriers. Na het optreden vond
ik het jammer om het bij iets eenmaligs te
laten en ben ik beginnen werken aan een
album rond Belgische klassiekers. Maar
herarrangeren betekent per definitie dat
je binnen bepaalde lijnen moet kleuren.
Op dit album wou ik volledige vrijheid. En
zo is het ook persoonlijker geworden.
New Feel werd enorm goed ontvangen. Het
werd zelfs verkozen tot beste Belgische
jazzalbum van 2015. Welke impact had dit op je
nog jonge carrière?
G U I L L A U M E – In de eerste plaats was het

‘Nu moet ik alles geven,
dacht ik. En verder
durven gaan.’
GUILLAUME VIERSET
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Oosten, na ontelbare composities,
bewerkingen en hersculpteringen van oude
schatten, keren ze terug naar de basis van
het trio. Althans op deze cd. De vriendschap
en de muziek zijn er alleen maar warmer en
hechter op geworden. Fabrizio Cassols
composities vertonen steeds vaker een
weemoed in tonaliteit, die de grensgebieden
tussen Zuid-Europa, Noord-Afrika en het
nabije Oosten oproepen, maar welke hij zo
typisch in zijn eigen taal omzet. De tandem
laat het zo logisch en vanzelfsprekend
klinken in hun bekend idioom, dat je haast
vergeet dat hier drie meesters aan het werk
zijn. (CJ)
Fabrizio Cassol (as), Michel Hatzigeorgiou (b), Stéphane
Galland (d)

Jasper Somsen Trio
A New Episode In Life Part II

CHALLENGE RECORDS
Het album opent in
schitterende eenvoud met
een prachtig open
melodietje dat best kan
fungeren als een hoopgevende hymne tegen
grimmige dagen.
Sprankelend sluiten de drums van André
Ceccarelli en de bas van de Nederlandse
leider zich aan en vloeit de cd als een watertje
verder over de vaak aan mekaar gebonden
tracks. Het wordt ook wel eens wat donkerder
en sterk pianist Jean-Michel Pilc toont zich een
man van plotse contrasten in gemoed. Vele
gezamenlijke composities maken ook plaats
voor knipogen aan Miles Davis’ Solar, Monks
Blue Monk, All The Things You Are en de
grappige versmelting in Someday My
Romance Will Come, waar de prins even werd
uitgegomd. (CJ)
Jasper Somsen (cb), Jean-Michel Pilc (p), André Ceccarelli (d)

een bevestiging dat we goed bezig waren.
Maar voor mij werkte het vooral als een
stimulans. Nu moet ik alles geven, dacht
ik, en verder durven gaan.
Drie jaar later zijn jullie daar dan met Strange
Deal. Op de hoes en in de online teaser is er
een prominente rol weggelegd voor een
oude, enigmatische wolkenkrabber. Wat is
daar het idee achter?
G U I L L A U M E – Hier komt er van alles
samen voor mij. Toen ik de stukken voor
dit album componeerde, had ik net veel
gereisd. Zo was ik onder meer in New
York, San Francisco en andere grote
steden geweest. Dat laat zijn sporen na.
De bandleden zeggen ook altijd dat er
iets heroïsch of cinematografisch in mijn
muziek zit. Dat imposante gebouw past
daar wel bij, vond ik.
Het album begint met een minuut dromerig
gitaarspel waarna eerst de blazers zacht invallen, gevolgd door de andere instrumenten.
Wat volgt, is erg gevarieerd. Hoe ga je te werk
voor je composities?
G U I L L A U M E – De melodie komt altijd eerst.
Je moet weten dat ik een grote fan ben van
songwriters als Neil Young, Nick Drake
en The Beatles. Wanneer ik aan een stuk
begin, op de gitaar of de piano, benader ik
dat als een song. Daarna maak ik de harmonie complexer, ik ga dingen toevoegen,
ik werk met tegenritmes.

JAMMIN’ COLORS
Deze volume 2 is
Washingtons gebald
antwoord op de eerste
studioproductie met
dezelfde naam. Hierop 17
tracks, waarvan 2
live-opnames in Frankrijk
en Duitsland, goed voor 23 minuten. Het zijn
deze concerttracks die de rauwheid kracht
bijzetten op dit album. Als componist-bassist
en weerom zanger beleeft Washington zijn
muziek vanuit het kleine België als was hij
nog in New York en kijkt hij de klankwereld
aan vanuit de funk- en drum-‘n-basscultuur.
Hij ontsnapt echter aan de louter commerciële
ingrediënten ervan. Er zit heel veel schreeuwende blues in en de muziek staat regelmatig
onder dense spanning. Het zou een soundtrack
kunnen zijn voor een Spike Lee film. Een
tweede hommage aan Jef Lee Johnson. (CJ)
Reggie Washington (eb, voc), Marvin Sewell (g), Patrick
Dorcéan (d, perc), DJ Grazzhoppa (tt, samples), Monique
Harcum (voc), John Massa (ts), Hervé Samb (g), Federico
Gonzalez Peña kb)

Jonas Cambien & Adrian Myhr
Simiskina

CLEAN FEED
De Belgische pianist Jonas
Cambien is intussen al een
decennium actief in
Noorwegen, waar hij na zijn
studies bleef hangen. Voor
dit album zoekt hij het vrij
zeldzame piano-en-basformaat op met bassist Adrian Myrh. Doorheen
10 compacte stukken improviseren de 2 erop
los zonder oogkleppen. Lijkt Cambien
aanvankelijk sereen het gesprek aan te gaan

met de wrijvende en kloppende Myrh, dan
wordt gaandeweg duidelijk dat de 2 een
merkwaardig atelier geopend hebben waarin
ongewone technieken op de voorgrond komen.
‘Inside’ en ‘prepared’ piano, geschraapte bas,
percussieve klanken. Het onwezenlijke van
een muziekdoosje gekoppeld aan gedempt
gestommel en mechanische rotaties. Het
herinnert wat aan het solowerk van Pascal
Niggenkemper en Eve Risser, maar dan
samengebracht. (GP)
Jonas Cambien (p), Adrian Myhr (b)

Diverse artiesten
MetX Moving Music –
MetXOlogy Volume 5
METX

Een sampler van het
bruisende Brusselse
muziekhuis dat verweven
is met het Mâäk-universum
en van Afrikaanse muziek
z’n specialiteit gemaakt
heeft. Er passeren 3
gedaantes van Mâäk – het kwintet, de
bigband MikMâäk en Mâäk Kojo – die laten
horen dat de muzikanten zowel thuis zijn in
Europese avant-garde als in knetterende
wereldmuziek. Dat laatste is natuurlijk waar
hier ook de nadruk op ligt, met veel
uitbundige melodieën en nog meer
opzwepende ritmes. Nu eens tranceachtig en
rudimentair (Mâäk Kojo), maar soms ook met
een onstuitbare energie (Remork & Karkaba).
Ook Marockin’ Brass met MetX-leider Luc
Mishalle is altijd de moeite, terwijl
Fanfakids, de naam zegt het al, een extra
vermelding verdient. Een veelkleurig
adrenalineshot voor wie ook eens voorbij
geografische grenzen wil kijken. (GP)
Mâäk Kojo, Remork & Karkaba, Ago Benin Brass, Mâäk Quintet,
MikMâäk, Fanfakids, Marockin’ Brass (uitvoerende artiesten)

The Advent Of March
Maxwell’s Delusion

HOME RECORDS
Een zeskoppige band die
alleen al op basis van zijn
lichtjes gestoorde ambitie
wat aandacht verdient.
Maxwell’s Delusion is een
stevige boterham: een
conceptalbum van een uur
over 3 personages, waaronder een tv-verslaafde psychopaat, die elkaar tegenkomen in
een even bombastische als schizofrene
vertelling. Er wordt gespeeld met atmosferische pop, stijlvol geparadeerd met kamermuziek, opzichtig gelonkt naar operette en
cabaret en zelfs geflirt met strak hakkende
metal en heupwiegende jazz. Er valt soms
geen touw aan vast te knopen, maar de
souplesse waarmee de muzikanten en
zangeres Helene Bracke in het bijzonder dit
naar hun hand zetten, is best indrukwekkend.
Rest enkel de vraag of deze band in tijden van
hokjesdenken en slappe radiopap z’n publiek
gaat vinden. Duimen maar. (GP)
Tine Allegaert (p, org, wur, bv), Helene Bracke (v, glock),
Jeroen De Brauwer (eg, eb, v), Annebelle Dewitte (d), Nicky
Frissyn (eb, g), Annelies Heyvaerts (fl, picc, bv)

Bram Stadhouders
Big Barrel Organ

CHALLENGE RECORDS
Bram en Jasper Stadhouders
kregen van hun vader Walter
niet enkel een gedegen
gitaarscholing mee, maar
ook een open blik. Met dit
project is Bram zich te buiten
gegaan aan een van de
meest excentrieke ideeën die we in tijden
opvingen. De gitarist vond het zonde dat het
klassieke kermisorgel, ooit de voorloper van de

© Mael G. Lagadec

Reggie Washington
Rainbow Shadow Vol. 2
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jukebox, op sterven na dood was. Hij ontdekte
dat heel wat orgels gestuurd kunnen worden
via MIDI-signalen en vond een exemplaar dat
hij kon bespelen via zijn gitaar. Het resultaat
zwabbert tussen carnaval, exotica en vroege
elektronica, zindert als een Bachfuga, beweegt
statig als een oeroud folkritueel. Nu eens simpel
en repetitief, dan weer duizelingwekkend
gelaagd en complex. Dat je na 67 minuten nog
altijd verwonderd zit te luisteren, is misschien
wel het mooiste compliment. (GP)
Bram Stadhouders (g, org)

Chrystel Wautier
The Stolen Book

SONY MUSIC
Zangeres Chrystel Wautier
– van Oekraïense
oorsprong – ging na een
bezoek aan haar land op
zoek naar haar muzikale
wortels. In 4 eigen
composities, 4 met een
bandlid, het Franse Le Soleil Donne, eentje
van Age Of Giants en een track uit de film
Apache bewandelt ze het domein waar maar
weinigen een eigen stempel kunnen zetten:
dat van de jazzpop. De zoektocht naar zichzelf
heeft zich gekristalliseerd in eerlijke, mooi
opgebouwde en erg verzorgde nummers. Dit
maakt het album erg toegankelijk, ook voor
niet-jazzluisteraars. Maar luister toch zeker
ook naar het werk van de pianist en naar het
mooi ingemixte gitaarwerk. Drummer en
bassist doen foutloos en smaakvol hun ding.
Dit is een stijlvolle plaat. Ook de teksten zijn
boeiend. Lichtvoetig waait de stem uit de
luidsprekers en als je je laat meevoeren,
ontdek je de fijnere details die van deze
persing een juweeltje maken. (MVdW)
Chrystel Wautier (voc), Cédric Raymond (keyb), Lorenzo Di
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Maio (g), Jacques Pili (b), Jérôme Klein (d), Michel Seba (perc)

Avishai Cohen
1970

SONY MUSIC
7 composities van Cohen,
3 Jiddische traditionals,
ééntje van Lennon/
McCartney en de traditional
Motherless Child. Sober
maar stijlvol op niveau
geserveerd door de bassist
en zijn ensemble, melodisch doordacht,
swingend, dwingend tot meefluiten soms.
Avishai Cohen soleert spaarzaam in slechts
enkele tracks en mikt duidelijk op een
homogeen songkarakter. Daarbij misstaan de
joodste traditionals niet en geven de oud en de
viool de plaat een mooi extra accent. Wie het
vroegere werk van de man kent, zal wel een
knop moeten omdraaien: het jazzy karakter van
vroeger is (even?) weg en het pad naar andere
genres wordt ingeslagen. Wat niet wegneemt
dat dit een schijf is die gedreven en coherent
samenwerkende muzikanten laat horen. Daarbij
is de stem van Cohen zelf belangrijk. Een
aanrader als instap in ’s mans werk. (MVdW)
Avishai Cohen (voc, cb, el wah wah, p), Karen Malka (voc),
Itamar Doari (perc), Tal Kohavi (d), Jonathan Daskal (keyboard),
Yael Shapira (clo), Elyasaf Bishari (el b, oud), Sherrod Barnes
(g), Julia Klain (v)

Azolia
Everybody Knows
AJAZZ

De Brusselse zangeres en
muzikante Sophie
Tassignon leeft en werkt in
Berlijn waar ze deel
uitmaakt van de bruisende
kunstscene. Ze maakte o.a.
opnames met House Of
Mirrors, een kwartet waar ook haar echtgenoot
Peter Van Huffel en pianiste Julie Sassoon deel

Verschillende stukken doen denken aan het
muzikale universum van Lionel Beuvens.
G U I L L A U M E – O ja? Wat een eer. Ik moet
zeggen dat dit volledig onbewust is. Ik
hou wel enorm van zijn werk en ik speel
ook graag samen met Lionel. Hij is een
drummer die zich uitdrukt met heel veel
nuance en dat is zeldzaam. Ook van de
mens Lionel ben ik fan. Dus ja, dit neem ik
zeker als een compliment.
Een heel sterk stuk is Goldo. Het versnelt,
vertraagt, verandert van stemming en
onderweg komt de rijkdom van het hele
septet tot zijn recht. Maar van waar die naam?
G U I L L A U M E – Haha, simpel: Goldo is de
artiestennaam van Dominique Houcmant,
een fotograaf uit Luik. Als je tussen
22u en 7u rondloopt in Luik kom je hem
gegarandeerd tegen. Op vernissages, in
het theater, op concerten… Hij is overal!
Het stuk met zijn naam heeft heel veel
verschillende sferen. Het zijn allemaal
snapshots als het ware. Daarom vond ik
het wel passend.
En JP’s Mood heeft vast alles te maken met
Jean-Paul Estiévenart.
G U I L L A U M E – Ja, dat heb ik echt geschreven voor Jean-Paul. Maar het is ook een
ode aan Jacques Pelzer, aan de legendarische muzikant en aan de jazzclub
in Luik die zijn naam draagt. De title
track van Strange Deal heeft trouwens

van uitmaken. Bij Azolia is gendergelijkheid
al of niet toevallig een feit: twee dames, twee
heren. Geen drums maar wel ritmisch en met
grijpbare songs die deels op compositie en
deels op improvisatie steunen. Jazzy,
swingend, met muzikale referenties zoals
Norma Winstone, Joni Mitchell of Cassandra
Wilson. Tassignon is een schitterende
zangeres die afwisselend met Susanne Folk
tekst en muziek heeft geschreven. De songs
krijgen verder ook vorm door de arrangementen met sax, klarinet en contrabas die
voldoende ruimte krijgen om de composities
mee te kleuren. (GR)
Sophie Tassignon (voc), Susanne Folk (as, kl, voc), Lothar
Ohlmeier (bkl, ss), Andreas Waelti (b)

here234
here234

EIGEN BEHEER
De muzikanten van het trio
Nagel, van Duijvenvoorde
en Potma kunnen elk
afzonderlijk indrukwekkende cv’s voorleggen. Hun
muzikale universum strekt
zich uit van avant-garde
rock en jazz tot afro-beat en punk. Wat ze met
here234 doen beschrijven ze als spannende,
dynamische, filmische, akoestische
geïmproviseerde muziek zonder genreconventies. Muzikaal leunt dit wel eens aan bij de
experimentele muziek uit de Krautrock
periode van de jaren 70 (Annexus Quam of
Xhol) maar de creativiteit van het trio is fris en
visionair. Ook klankmatig zit alles goed. Deze
Nederlanders hebben een topplaat gemaakt
die bovendien in een origineel formaat wordt
gepresenteerd. De cd zit in een 7” origami
hoes. (GR)
Bill nagel (s, cl, elektro), Arie van Duijvenvoorde (b), Rick Potma
(dr, samples)

‘Zelfs als je moderne
jazz speelt, moet je de
klassiekers bestuderen.
Zo leer je de structuur van
de muziek kennen en de
evolutie van het genre. Ik
luister vaak naar Oscar
Peterson of Keith Jarrett.
Of Duke Ellington!’
GUILLAUME VIERSET

niet toevallig de initialen van Steven
Delannoye. Het stuk is gebaseerd op een
solo die hij speelde op het vorige album.
Maar Strange Deal verwijst eigenlijk
naar heel de band: een septet komt niet
gemakkelijk aan de bak dus is het stilaan
een rariteit. Ik ben Igloo Records daarom
ook enorm dankbaar dat we deze muziek
kunnen uitbrengen.
Eén van de stukken heet Standing On The Shoulder Of Giants. Wie zijn jouw reuzen?
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Schemer
Portret

EIGEN BEHEER
Een mooie kunstige hoes,
een bandnaam, een titel,
een bezetting… De
Vlaamse band blijkt een
Facebookpagina te
hebben, maar ook die
houdt het lekker geheimzinnig. Schemer wordt aangevoerd door
zangeres Joyce Vanderhoydonck (ex-kandidate The Voice) en geflankeerd door 4 jonge
muzikanten met gitaar, bas, piano en drums.
Ze zingt in het Nederlands, maar dat is niet
altijd goed verstaanbaar wegens de
vloeiende frasering die als een slinger over
de begeleiding loopt. Joyce heeft een mooie
stem, de band blijft functioneel en bescheiden en wordt vooral voorzien van peper en
zout door drummer Tom Peeters. 8 liedjes, 8
miniatuurtjes, fijn, breekbaar, fascinerend en
onderhoudend. Hier hebben we echt van
genoten. (GR)
Joyce Vanderhoydonck (v), Ewoud Van Eetvelde (g),
Zjef Van Steenbergen (b), Tane Cornelissens (p), Tom
Peeters (d)

Sophie Tassignon
Licht – Raum – Erkundungen

EIGEN BEHEER
Dit is de muziek die
Sophie Tassignon
componeerde voor de
vernissage van de
tentoonstelling Licht
– Raum – Erkundungen
van de laserinstallatie
van kunstenares Margareta Hesse in Berlijn.
3 stukken waarin Tassignon samenspeelt
met licht in donkere kamers, met heldere
rode lichtstralen die geometrische figuren

creëren. De stukken werden bij de vernissage live uitgevoerd en geïmproviseerd met
vooraf opgenomen stemmen, live geopereerde loops en zang. Tassignon vindt een
verrassend mooie harmonie tussen
elektronica en haar stem die als het ware
versmelten in een meeslepend sonoor en
beeldend landschap. Dit is muziek om je 23
minuten lang te laten meevoeren in een
nieuwe serene schoonheid. De combinatie
met de laserinstallatie hebben we niet
gezien, maar de muziek is op zichzelf al
sprekend genoeg. (GR)
Sophie Tassignon (voc, el)

Alan ‘Gunga’ Purves
Hide & Sqeak

BROKKEN RECORDS
Alan Purves is een in
Amsterdam geboren
Schot die noodgedwongen (zijn ouders vonden
een muziekinstrument
geldverspilling)
percussionist werd aan
de hand van alles wat los en vast zat.
Potten, speelgoed, bellen…, alles wat
geluid maakte, gebruikte hij om met ritme
bezig te zijn. Mettertijd kon hij zich toch een
drumstel permitteren maar zijn passie om
met gebruiksvoorwerpen geluid te maken
blijft hij cultiveren. Op zijn 2e cd horen we
hoe hij met dit alles echte muziek maakt,
met een grote klankrijkdom en zelfs
melodie. Muziek met een ambient karakter
waarbij allerlei invloeden de kop opsteken,
van minimalisme tot oosterse frasen. De
muziek van Purves straalt vooral rust en
harmonie uit. Als je de lijst van zijn
excentriek instrumentarium bekijkt, durf je
dat niet te vermoeden. (GR)

Flat Earth Society & David Bovée
Boggamasta

IGLO O RECORDS
Opgelet met deze schijf:
de eerste keer dat ze in de
speler gaat kan iet of wat
tegenslaan. De stemvervormingen gecombineerd
met de wervelende, steeds
maar andere richtingen
uitschietende muziek kunnen je even van de
wijs brengen. Maar verder luisterwerk doet
de wind ferm keren. De zinsnede ‘where
sinners above you tell you what to do’ is
typerend voor het (terechte) sarcasme die
deze plaat voorhoudt: de gehoorzaamheid
aan de grote leider die het geluk zal
brengen, de grote Burgemeester, de
Boggamasta! Word dus wakker, armen van
geest! En vanaf dan valt alles in zijn plooi.
FES is hier verenigd met zijn eerste gitarist
en Peter Vermeersch leidt de prettig
gestoorde bende in goede banen.
Ritmewisselingen, wervelende blazers, een
jazzband die het opneemt tegen het ritme
van een Afrikaanse veiling… Een supergekke trip, een realistische analyse van de
maatschappij in klanken, een muzikale
wondertocht…? Overweldigend! (MVdW)
David Bovée (g, voc, electronics), Peter Vermeersch (b,
bkl, voc, electronics), Pierre Vervloesen (el b), Kristof
Roseeuw (cb, v), Peter Vandenberghe (keyboard, p),
Teun Verbruggen (d, drumpads), Amel Serra Garcia (perc),
Wim Segers (perc), Berlinde Deman (tba, voc), Benjamin
Boutreur (as), Michel Mast (ts), Bruno Vansina (bs, fl), Bart
Maris (t), Thomas Mayade (t), Peter Delannoye (tb), Marc
Meeuwissen (tb)

MEER REVIEWS OP
WWW.JAZZMOZAIEK.BE

Alan Purves (perc)

G U I L L A U M E – Er zijn er zoveel... Op gitaar
kan je gaan van Charlie Christian tot Kurt
Rosenwinkel. Maar Jim Hall is waarschijnlijk de gitarist die ik het meest beluister.
Hij is geen technicus zoals Pat Metheny,
maar hij heeft wel een stem en die raakt me
enorm. Zijn composities zijn ook vandaag
nog ultramodern. Ja, die man was zijn
tijd echt ver vooruit. Sowieso vind ik het
belangrijk om de klassiekers te bestuderen,
zelfs als je moderne jazz speelt. Zo leer je de
structuur van de muziek kennen en de evolutie van het genre. Dat moet je allemaal
absorberen, vind ik. Zo luister ik vaak naar
Oscar Peterson of Keith Jarrett. Of Duke
Ellington! Ik ben gek op de energie van
bigbands en ik had graag in de swingtijd
geleefd. Tegelijkertijd volg ik natuurlijk de
reuzen in wording: Brad Mehldau, Ambrose
Akinmusire...
De site van Igloo Records noemt de saxofonist Ben Wendel als één van je hedendaagse
invloeden.
G U I L L A U M E – Klopt. Ik volg zijn projecten
op de voet. In de periode dat ik muziek
begon te schrijven voor Strange Deal
had ik net veel naar Frame geluisterd.
De composities van Ben Wendel hierop
vind ik magnifiek. Ik heb ze beluisterd en
herbeluisterd. Ik heb ze zitten analyseren
en daar is zeker iets van blijven hangen.
Maar in diezelfde periode legde ik ook

‘De bandleden zeggen
altijd dat er iets heroïsch
of cinematografisch in
mijn muziek zit.’
GUILLAUME VIERSET

vaak James Farm, Joshua Redman en Pat
Metheny op. Er zit iets van al die artiesten
in deze plaat.
En nu? Wat brengt de toekomst?
G U I L L A U M E – Nu willen we volop gaan
toeren, natuurlijk. De taalgrens is
jammer genoeg vaak ook een grens
voor artiesten. Robin Verheyen speelt
bijvoorbeeld zelden in Wallonië. Maar
wij hopen toch dat we ons album in heel
België live kunnen verdedigen. Met drie
Vlamingen en vier Walen is het LG Jazz
Collective ook een echte Belgische band
geworden. Dus waarom niet? �
Facebook.com/LgJazzCollective

LG Jazz Collective
Strange Deal
Igloo Records, 2018
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