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wel. All Blues bijvoorbeeld heeft

een arrangemenr dat een heel eind
van het origineel is verwijderd, al
is het gedempte trompetwerk van
Isham hier weer een verbluffend
goede kopie van dat van de jon-
gere Miles. Isham heeft ook rwee

eigen stukken ingebracht die zo op
een plaat van Miles hadden kun-
nen staan.

Een merkwaardig geval toch, deze

cd. Je neemt de muziek van een

grootheid uir een bepaalde periode

en probeert diens idioom zo goed
mogelijk re vertolken. De W'ynton
Marsalis-doctrine. Isham doet her

fantasrisch, maar er blijft iets kna-
gen. Ging het in de jazz niet vooral
om een eigen aanpak, een strikt ei-

gen ldank?

Coên de Jonge

JANGO
DREAMTOWN
Gold Circle Enteroinment
steve Nieves (voc, sden, p€rc), stwe Le
Gssick (k€)-b), Nick Kirgo (g), Leon

Johnrc. (b), Dde Beyd (d)

Stel, je rijdt in een flinke cabriolet
over e€n zonovergoten kustweg

langs de Pacific. De muziek uit de

autoradio vermengt zich soepel

met het sonore geluid van de acht-

cylinder en het ruisen van de bran-
ding. Daar hoorr de surfsound bij
van de Beach Boys, oÊde aalgladde

pop van de Eagles, of de soepele

discoswing van George Benson. De
groep Jango voelt zich ook thuis bij
goed strandweeÍ. Sleve Nieves €n

zin band maken vlotte songs in
een vederlichte jazaetting. Cocrail-
bars en fanry jazzclubs draaien mer

Jango op de achtergrond dubbele

omzet. Misschien werkt deze

happy hour-muziek ook in ons

koude kil*erlandje. Draai her

cdtje eens op een druilerige maan-

dagochtend in de Êle bij Ouden-
rijn en wellicht lacht de hele werk-
weekje tegemoer. Ben je van

narure niet zo'n opgeruimd qpe,
dan kun je Dreamtown van Jango
beter in de cd-bak laten staan.
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luid. Burn en Bailey zijn bij uitstek
improvisatoren die gedijen bij een

zekere weerstand. Het omgekeerde
vindt plaats bij de elektronische

manipulaties van Van Bergeijk, al

maakt de participarie van Bailey de
zaken in dir sruk wat complexer
Het gevolg zijn spannende klan-
kuitwisselingen waarin de natuur-
lijke logheid van de basinstrumen-

ten tegelijk op de proefgesceld en
uitgebuit wordt. De resr-rltaren zijn
zeer wisselend van vorm, maar

spreken in al hun abstractie altijd
tot de verbeelding omdat nergens

van enige muzikale gemakzucht

sprake is. Improvisarie op het
scherpst van de snede.

MARI( ISÉIAM
MILES REMEMBERED:
THE SILENT l/vAY
PROJECT

Mark Is!án (!), PerÍMaunu, Strye
Cddend (s), DousLunn (b), Michad
BMsimdto (d). Opnamer Hollyeoód,
jtud-okbbd 1996

Mark Isham heeft voor de zoveel-

ste keer Miles Davis ontdekt. Aan-
vanlelijk waren platen a1s Bitches

Brew, Filles De Kilimanjaro en In
A Silent \íay zijn leidende enge-

len, terwijl hij de vroege Miles pas

later is gaan waarderen. Na een ak-

koestische periode is Isham nu
weer terug bij de elektro-jnz, Deze

cd vormt de neerslag van twee jaar

waàrin de uompettist samen met
een door hem opgerichte week-

endband de muziek uit Miies'
elektrische periode heeft gespeeld.

Toen hij merkte dat de band een

eigen sound begon te vinden is Is-
ham de concerten op de band gaan

vastleggen. Ho€wel, een eigen ge,

luid... Het is soms griezelig hoe

dicht de trompertisr zijn voorbeeld

weet te benaderen. Right Offbij-
voorbeeld (het thema van Jack

Johnson) lijkt wel een séance van

een sekte die de Grote kider weer
tot leven wil wekken. Heeft Isham

dan niets van zichzelf op deze cd

ingebracht? Hier en daar gelukkig

IAZZ
CONNECTION
SATURDAY NIGHT.,. AND
GLOOMY SUNDAY

lus€n rskens G, busel, voc), peter va.
seen (tb), Rob Hendweld Gs,l<t). K*s
vr zijp (P), Balt v/o($ (b, bs, voc),
René Vreusde (d, voc), J.sia Lemane
(voc). Oprane Minsound, Hilve6um, 2l
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De naam van de groep is aI net zo
afgezaagd als het morto van de

band: Jazz Con:rection likes pe-
ople to be happy, to enjoy the mu-
sic and ro dance (and sometimes

drink) to it'. Alsofer een vrijbrief
wordt gegeven om gewoon maar
van alles re spelen, als het maar een

beetle swingt en gemakkelijk in
het gehoor ligc, Jazz Connection
mag in dit album dan enig mr:zi-
kaal talent aan de dag leggen, van

enige originaliteit is geen momenr
sprake, niet in het solowerk en a1

evenmin in de bewerkingen van
bekende standards. Qua swing en

articulatie halen de zengpresraries

van de drie vocalisten bovendien

nauwelijks de grauwe middelmaar.
Er zijn ook lichrpuntjes re beken-
nen, zoals het tromperspel van JuÍ-
gen Feskens, maar we hebben het
allemaal lang geleden elders al be-
ter gehoord. Natuurlijk is Jazz
Connection een aardige band voot
bruiloften en partijen, maar dat is
nog geen reden om een cd op de

markt te gooien. Alsofer a1 niet
genoeg in de bakken staat.

LOE:TVÁN DER
LEE QUA-RTET
BOTH SIDES

Lódmn der Le G, nhn), Rob€ll Jan
vímeulen (p), Joh,n uomp 6),loo$
K€sselaar (d) met als speciale s,sren Fee
cha$en (voc), Jssc van Rulld (s), Dale
Barlow' sjoeld DijkÀui4n Gs), Mdtijn
vnk (d). opname Amse.dam en
!íórneNe-, november 1998

Eindelijk weer eens een plaat van
lnet van der Lee. De Nederlandse

jazzscène is ruim bedeeld en als

elke talenwolle muzikant zijn plek
als bandleider op cd wil vereeuwi-
gen, zijn de winkels te klein. Maar
voor Van der Lee is er gelukkig
nog plaets. Loet van der l,ee is een

van die trompectisten die het la-
gere register tor kunst hebben ver-
heven. Daar heeft zijn leermeester

Ack van Rooyen vast en zeker de
hand in gehad, en her moet gezegd

dat de fluwelen swing van Loet die
van zijn leermeester rot op een

haar na benadert. De cd Both
Sides biedt Van der Lee niet alleen
de gelegenheid om voluit re sole-

ren op tromper en flugelhom,
maar ook zijn vermogen om zeer

aansprekelijke mainstream te com-
poneren wordt royaal geëtaleerd.

De basis voor deze cd is Van der
Lees vaste kwarrer, maar de bezet,
ting wordt geverieeÍd mer gastspe-

lers, onder wie gitaristJesse van

Ruller, de Australische saxofonist

Dale Barlow en zangeres Fee

Claassen. De soepele en swingende
jazz van Loet van der lce is nier

wereldschokkend, maar levert wel
een dik uur màinsueam van de bo-
venste plank op.
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ROLF
LIEBERMANN/
GEORGE
GRTIN:TZ
CONCERT TAZZ
BAND
LIVE AT JAZZFEST BERLIN
TCB/Chatienge
MaNin slamn, Ál*ander sipiasin, scorÍ
wendhok, M,trhieu Michel (r, bugel),
Luis Boailla, Clark Galton (tb), Dave
Barserón Gb, tenor u), Elrl Mclnq,re
(bs{b), Chds Hunter Gs, $, t), sàl
Gioryianni(s, s. fl), Lalry Sclneider (ts,
$, ll), Donn) Mccdlin Gs, n), StelTen
Schorn (baes, bas, bk1), George c.uno
(P,lead{), Mike Ricrmond (b),Join
Rlley (d). opname Haus der Kuhuren der
\V.hB{lijn,5 rcreftbd 1998

$7ie is Rolfliebermann? Lieber-
mann, kort na deze opnamen
overleden, was vooral bekend als

operacomponist en leidde de
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