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Vers Geperst
LI et Loet van der Lee
I lQuintet presenteert
sàmen met Munich Records
een nieuw muzikaal pro-
grèmma waar deze cd deel
van uitmaakt. Op het album
staat eigen werk en êen paar

covers ('Daytrippêr' van de
Beatles, zeer apart Se.resty-
led, het schilderachtig uitge-
voerde .whatAWonderíul

World').We horen de mooie
Iyrische toon van de trom-
pettist in ballads afgewisseld
met blues, hard-bop en

booSaloo stukken.
Allês is in een ke€r opgeno-
men.Voor een geroutin€erdê
bezetting als deze is dat geen

probleem, bijzonder echter is dat het strijkkwartet daarbi, moeiteloos
jnvoeSt en dat maak deze cd juist zo opvallend. De strijkarrangementen vàn

bassistJohan Plomp komên vollêdig tot hun recht in de uiwoering van Arlia
de Ruiter (viool),Janneke van Prooijen (viool), Miekê Honingh (altviool) en

Bastiaan van derWerf (cello).Zowel ritmisch als harmonisch weet het strijk-
kwartet de muziek te transform€ren naar de bekende meer dàn optelsom
der delen. Heel bijzonder en mooi. De romantische l/riek van trompettist
Loet van der Lee wordt hierdoor nog meêr geaccentueerd en krijSt wat mij
betreft iêts ti,dloos.Als luisteràar werd ik in ieder geval k€êr op keer geroerd
àchteÍgelaten in die bewegingloze stilte die volgt na iets moois.
De muzikanten van het kwintet zijn naast Loet van der Lee op trompet & íu-
gelhorn: Simon Rigter op tenorsaxoÍoon, Robert Jàn Vermêu len op piano,

Johan Plomp op bas en Joost Kesselaar op drums-
De opnàme is top in orde, maar hoe kan het ook anders metwil Hesen van
de Farmsoundstudio achter de knoppen. Eên 8o(u)den team!
lnfo:Vàn dêr Lêe Music tel:075 657 27 27 vtww.vandêrlê€music.nl

Llet CharivariTrio is in

I I1986 opgerichr en
speelde aanvankelijk êen

breed repertoire van volks-
muziêk. Gaandeweg ontstond
er een sp€ciale voorliefde
voor zigeuner- en Latijns-
Amerikaanse muziek. Het
trio,Annêke Frànkenberg -
viool & zan8, Bart Leliv€lt -
àccord€on & zant en Gerard
Schoren -zang & contrabas,
vormdê tussên lva, en 1995

de kern van tango-orkest
Nachtschade en klezmer-
groep Kdamsh.
De Guus TanSelder BiSband

bestaat uir l8 proíessionelê
jazzmusici aÍkomstig uit Mid-

den-Nederlànd. Het orkest is opgêricht in 1985 en b€stond àanvankelijk uit
vàkstudenten ên docenten van het conservatorium in Arnhem. Dê thuisbasis
was het ;nternationaal bekend staande George's Jazzcafé, in de iaren negentiS
gevolgd door het LuxorTheater. Het concept was het organisêren van pro-
jectconcerten met een uitdagend Láràkter rondom binnen- en buitenlandse
gastmudci, dirigenten en componisten. Eind iaren negendg verhuisde het
orkest naar het Musis Sacrum.
Op deze cd horen we hoe beide bezettingen moeiteloos opgaan in een gro-
ter geheel. De enorme dynemiek en klankverscheidenheid van de bigband
vormen als het ware een baarmoeder wàarin de meest wonderliike klank-
broedsels verschijnen en verdwijn€n.
Nu eens wordt het soms zeer subtiele spel van dê Charivari-musici op zeer
bedreven en behoedzame wiize geaccentueerd door de bigband, dan weer
siormt er een serie strakke en Ínesscherpe blazerstoten dwars door gepas-

sioneerde ziSeunermotieven heen.
Op het album staan vier stukken. Dat liikt weinig, maar het zijn lange werken.

Redactie: rakenDra Smit

Una Noche Solitaria,rrack 2. ís bijvoorbeeld 20 minuten lang.leder stuk
neemt je mee in zijn eiSen verhaal. Zeer bo€iend.
Ook opnametechnisch ;s er goed werk afgêleverd. De, door de enormê dyna-
mische verschillen, zeer kritische opnamen, klinken breed, transpaEnt en
mooi in balans, hulde Dutchview Music!
Hêt is duidêliik, daàr in Gelderland gebeuren spannende dingen.
Info: www.guustangeldernl www.charivari.nl

Deter Hêndriks heeft veel

I pràacjes. En die verkondigt
hij in ziin i€ugdvoorstellingen.
waarin lí€djês, humoi eenvoud
en €en boodschap hànd in

nano 8aàn,
Hij studeerde in 1996 af àan

de Hogeschool van Utrecht
(Pabo). Daarna werkte hij
lange tijd met girarist-zanger
Dirk Scheelê. Samen maakten
zij vrolijke muziektheaterpro-
gramma's voor ionge kinde-
ren en wàren zij behalve in
veel theaters ook te zien op
de televisie bii KinderNêt
(Guppie, Dirk & Peter) en bii
Teleac/NOT in Sastrollen in
hêt programma Teletubbies.
DeTovervis is een mini-musical gebaseerd op het sprookie'Van de visser en
zijn vrouw' van de gebroeders Grimm. De voorstelling is voor kinderen van 4
tot I iaar en speelt in theàters en scholen. Deze cd bevat l0 liedies en de
instrumentale meezingversies ervan, Ook is het gesproken verhaal van De
Tovervis tê horen.Vy'at zo opvalt aan deze kinder-cd is dat de ljedjes volwas-
sen klinken. Peter Hendriks heeft zich laten inspireren door het beste van 40
jaar popmuziek. Zowel qua compositíe, têksten, arrangementen en muzikale
uiwoering kàn dit zo mee in de'grcte mensen'-wereld.Terwijl hêt,volgens mii
tenmínste, ook voor kinderen ze€r boêiende muziek is.
Deze cd wijkt op nog een punt af van de norm. De me€ste kinderliedies
worden volgêpropt mêt têksten. Op De Tovervis is er t€nminste ruimte voor
instrumentale afwisseling met prachtige sferen, vàn mii hadden er besr nog
een paar vollêdig instrumentále stukken bij gekund.
Peter de Hendrik' manier van wêrken liik in vele opzichten op die van Eric
de JonS.Je zou hem dan ook de Spinvis voor kinderen kunnen noemen. Hele-
maal in de tijdsgeest. De strakke en zeer professionele geluidsproductie
maken deze cd helemaal af!

Info:Van Engelenbu rg TheaÉr tel: 023 53 I 55 78 wwwvanengelenbu rg-
theater.nl Website Peter Hendriks: wwwdepraàtiesmaakeri j.nl

itarist Raiko Zjaca is
\Jgeboren in Kroatië en
werd al in ziin jonge iaren
aangetrokken tot de klanken

n de 8ítaar in al hun teg€n-
stellingen.Van Jimmy Hendrix
tot gitaarvertolkinten van
werken n Bach en andere
klassieke componisten. Hij
studeerde aÍ aàn het consêr-
vatorium in Zagreb en 8in8
verYolsens naar het Rotter-
dams conservatorium om
zich verder te bekwamen in
moderne muziek.
In ziin verlangen naar nieuwe
mogelijkheden en verbreding
van het Sitaar- klankidioom
reist hij, naast ziin werk in
Nederland, de hele werêld af om op te tr€dens en masterclasses te geven.
Daarnaast maakte Ratko diverse cd\ met o.a. de Benny Bailey croup en jazz-

stars als Reggieworkman and Al Foster. Deze cd is de afronding vàn een fÍer-
loos gitaar-project met vertolkinSen van New A8e muziek.
Wow, dat is welÍfweird zo'n elektrische gitaar zonder frets. celijk bii het
eerste nummer word iê een klankuniversum binnengetrokken dat we all€en
kennen uit hêtArabische ên contreien verder oostwàarts.


