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Loet van der Lee

Quartet
GoingWalkabout

eest opvallend aan

deze Nederlandse pro

ductie is de werkelijk

prachtige loonvoÍming van de leider.

lrompetlisl en íluegelhornspeleÍ Loet

van der Lee. Akveer een lal€ntvolle jon

ge musicus uit de llilversumse school(les

van onder andere Ack van Rooyen en

Cees Smal. aígeslLrdeerd in 1993).

Vanuil die relatieÍ korte maaÍ h^'alitatieÍ

belargrijke voorg€schi€denis is wal hij
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Joe Lovano

Quartets

D*ft]#;:ï
leon-achtigs. Iliiv€rdieDde zijn spoÍen in

een groot aanlal combinali€s metde gro-

te van de jazz, waarond€Í de big bands

van uit€enlop€nde leiders als Woody

llerman en Carla Bley. Hij h een veelge-

vraagd sessiemrizikant, beroemd om zin
mooie toon. zijn geacheveerde techniek

en zijn Ílexibilileil (zie ook Rhylhrn

Sphere elders in deze rubriek).

De onderhavige produklie toont hem

G e I u i d s k w a I i t € i t : 9

met zijn kwariel laal hoÍ€n goed l€ plaal

sen. Ste&e inslrum€nttechniek €n nrooi€

toon en stilistisch lvorlelend in de 'mo-

deme traditie van de jaren lijíiig (Fred'

die Hubbard. Lee Moryan. Chel Baker.

Miles Davis, Tom Harrell).

Van der Lee is geluklig geen naspcler.

maar probeeÍl met pianisl NÍichiel Bont

lap, bassist Johan Plomp en Joost

Kesselaar een eigen invulling te vinden.

Vanwege de krachlig€ b€Ínvloeding door

de genoernde rnusici koml dat eÍ nog niel

hel€maal uit, zeker ni€i in hel spel vàn

Van der Lee zelÍ. Maar er is wel sprake

van krElilalieÍ hoogíaande jàzz. ga

maakl met een preltig aàndo€nd smaak-

gevoel. Niet de minste Èromenlen zijn d€

s{Lrkken waarop gaslspeler Dick de GraaÍ

(van een ahueer iels oudeÍe genaralie)

lenorsaxoÍoonpaÍij€n bijdraagl.
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als leider van lrvee k$'arletlen. Hel gaat

om twee conc€rlen in de Ne(gorkse

Village Vanguard. respeclievelijk in

inaarl 1994 en januari 1995. die elk

een CD van dit dubblalburn vLrllen. Het

kameleontische van Lovano rvodt ook

hi€r duidelijk.

ln het kwarlet met pianist Mulgr€w

Millcr. bassisl Christian [.4cBride €n

dnrÍnnrer L.e!,/is Nash (1995) speelt hij

rechl'toe rechl aan post Collrane bop.

zonder groi€ verÍassingen màar !!€l van

hoog niveau. Ilet andere k\r'aÍl€l
(1994) verioont een heel andere lin€

up. zonder piàno, nraar met h'ompetlist

Tom Hanell, bassisl Anlhony Cox en

drumner Billy HaÍt. Hier wel verrassin-

gen. want €r is sprak€ van heel span

nende nnEiek reaarin de blazers elkaar

bij voortdurirg uitdag€n Iol het vinden

vàn w€er andeÍ€ harmonische en melo

dische oplossingen.

Joe Lovano toont in dit albunt tlvee

gezichten. ruaaruan het piànoloze |nij

veffclveg h€t meest inlrlgaert. flij is

hier. denk ik, veel mccr zichzelÍ dan

in de con\r€nlionelere aanpak mel

Mulgrew Il4iller.
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Carmen Lundy
Self Portrait

Lunciy voorai Írdruk nret haar zeiíge-

schreven slukken- die tekstu€el niet

weÍeldschoklend zijn ( Ik hou van jou. ik

blijÍ je lroulv. die calegorie. maar dan in

h€l Engels, en dan klinkt hei al gauw

inteÍessanter) maar melodisch cn harmo

nisch red€lijk uitdagend.

Bij de opname h, ondanks d€ grole

b€zelling. gekozen voor qrole directheid:

alles in éán keer erop, geen overrhrlx

(hehalve een keer als Lrrrxig' zclÍ haar

hveed€ slem zingl. zo diep ak €en

Dlannenstem, een ke€r een dubbele Íhtit

van flerbig en €en keer een dubbele bas

vàn Easl).

Guy Cabay &
Fabian Fiorini

FasolFado

ll€i g€heel is zodoende niet oninteres

sant. maaÍ d€ klassieke LP lengle vàn

cen minuuÍ ol veertiq is dool de hapefl(

heid van de ako€íische mogeljjkhed€n

€n het g€kozen idioom rual genoeg.
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een halve maahege

I S len. deze CD Dp ion'

-í 
ge zangeres Carmen

l-undy kÍeeg niet all€en bilstand van

eÍedjvisiepianisl Cedar lVallon (bijna in

alle slLtkken) en vaaÍdige inírumenlalis

ten ais de bassisten John Claylon en

Nathan Eaí. tenoist Ënrie Walls. rier

blazer Ganl t{erbig en drummer Ràlph

Penland. maar ook vàn een grool

slrii|orkest onder leiding van Assa Drori

O jee. zangeres mei írijkers. Maaf

vergist u zich niet: er h hier sprak€ van

een heel behoorlijk jazzgehalle, lvaaóij

d€ stÍijk€rs me€íenlljds lvorden irgezet

als €pn soori \ranngloei€nd lapilt onder

de lenige. exprcssieve. donkere st€m van

lLrndy. Voordl h€t klassieke Rornd

uridnighl van Thckrnious Monk (ahleer

dalererd Lril 1944) krijgl zo een geheel

nieuu'e. imposante lezing.

]n de rest van het programma maakt

de hvec Franssprekende Belgen GLry

Cabayen Fabian Fiorini. De e€rste is een

45li'ig3 !,ihrafrni:i. dc iwÈ€de ;s 2f,
jaar jong?r €n spe€lt piàno Ondanks het

genefalic|,erschil zill€n de hue€ \!onder'

lvel op óón hjn. Samen maken ze op

deze CD een vooÍnarnelijk el€gante

€igerlijdse jazzvaÍiant. di€ misschien h€l

best mel het elikelje impr€ssionisljsch'

te llassiíiceren is.

Min o[ me€r om beuÍt€n zijn ze ah

componisl veràntwoordelijk voor het

progÍamma. dal vibràíoon en piano laat

hor€n di€ bij vooÍdurjng melodisch en

harmonisch om €lkàaÍ heendrdaien. zon

der dat er heel handzame rnelodische

aangrjjpingspLrnt€n aan$iisbaar zijn. Het

pr€ludeert vooÍodmelijk. àíg€zi€n van

erkel€ mompnlen \\,àaÍoP het duo de za-

kan u,nt heÍliger aanpal(t er t€gen d€

Itee jazz gaan aanleunen
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