
Loet van der Lee
persoonliiker dan ooit

Loet yan dea Lee 0uintet: Ballads, Blues & B00ga-

loo, Munich,
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\{einie bompettisten die actjef ziin als sessie-

muzikánt hebben daamaast ook een solocar-
rière. Het spelen van sbakke,puntige en vaak

- 
hose noten in een blazerssectie is een vak

apáí. Een sterk eigen verhaal neerzetlen ook
Loet van der Lee ómbineert beide bezigheden

Áet eroeiend succes. Op Ballads, Blues ê
iiáàlcoíàà-it rii" ea"id persoonIiiker dan ooii'
óe o'laat is mei hóorbaár veel lie[de en toewij-
ding gemaakt. Het Gustav Klimt String QuaÍ-
tet iolet op enlele nummers soms wat zoete,

maar ni-iet itorende tapiitjes toe..Van deÍ Lee's

band tilt de bompehisÍnaar lyrlsche hoogren'

Roomtone: Gloom in MaioÍ. Trytone'

ffiffi
De tilel geeft het perfect weerl het is geen vro

lijke plaát, maar echt depressiet word je er ook
niet van. De band Roomtone onder leiding van

àe eitarist Ieroen Kimmar heeft een prachtige

àeb-uut-cd gemaakt die meerdere lagen van de

ziel doorkiuist. In voomamdiik slepend trage

leÀpi rn"t o.ganls"tre beats en scheurende gi-

iàa reeluiden 
"nemen 

de uit uiteenJopende mu-

"itíe w"."tde" afkomstige Kimman, gitarist

Wiek Hiimans, elektronicus Sandor Caron,
bassist Koen Nutters en drummer Pascal Ver-
meer ie mee naar een nieuw, maar uitstekend
te beÉappen universum waarin alles draait om
sleer.

Bernie's Lounge: BuÍning the Lounge.

www.bernieslounge'com
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LeLker sDetterende bandies, daar ontbreekt

n-"i nos"iuu" in a" NÍederlandse iazT celuk-
kiq is e"r Bernie's Lounge. eèn niet telategon-
ieíen band met een fiin gevoelvoor leesteliik-
heid. Balkan-bounce, Latino-grooves' pop-

sentiment, rock 'n' roll-gevoel. En dat met een

frisse iazz-eeest.- Koen Schouien
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