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hop- en blackmetal-vaatie.

Hel nieuwe olbum von
Írompetïist Loei von der
Lee is niel zomoor een
jozzplootje. Voor het
project 'Hollond In Jozz'
vroeg Von der Lee
uiÍeenlopende musici uit
olle twoolf provincies een
composilie te leveren.
Sornen met Íoto's, gedichten
en liedieksten in hel
cd-boekje geven deze
composiÏies een ouditief en
visueel beeld von ons lond.
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Jàzz Competition, dat
' was een leuke bijkom-

stigheid. Egbert heeft
ecn mooien sfeervol
stuk (La Caverne)ge'
maakt, enhijwas
zelfookerg tevreden

retentieus? Misschien. Is het re'
ltaat gesla agd? I.zoker!Ook
los van het achterliggfirde idee
is Ilolland In lazz een mooie,
boeiende, venassende, gewoon
aangoname cd, waarcp Limburg
su

o
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kreeg hi, de compositieprijs bij de Dutch

metonze uituoering
ervan." Ofhet ty'
pisch Limburg is?

rixuillk)rst.

Nee, dat is overdreven. Ilet blijft een

persoonlijke visie
van de componist

op zijn geboortestreek, De

licht

sacmle sfeeÍ doet

welliclrt aarl de
kefk
- katholieke
dcnken, maar

nreerookniet.
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ADdeÍe hoogtepunlen op IIolland In Iazz zijn het DrentseAa en ReindeÍs'
Overijssel. Ook hetvdje Roompot [l,e lJuc) is erg
spannend en toch aangenaam,Ilet vaste Loetlan
der l,€e Quartet is voor deze gelegenhejd uitge,
brèid met ehkele gastmusici waaronder teooÍist
Sitnon Rigteren Neerlands meest gevraagde gita-

ristvan ditmoment, Anton Goudsmit.Van der
Lee en zijn mannen voelen zich in alle stijlen
wonderwelthuis cn weten van hetzeerafwisselende materiaaltoch eeneenheid te smeden. De

bijhetprojectbehorendefoto'sentekstenstaan

.
meer |
identificererl."
I taat. .,ledereen is met mooie stukken gekomen. lk

gehad. Blijkbaar
sitieve
sjtievc reacties
rcnctiesgchad.
Bliikbaarkunnen
ktrnnen
mensen zich met dii idee

in hetcd-boekje, zodatwe een goede
het geheel kunncn kÍijgen.
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] vind vooral BraBra (Fondse) en Skaai (VermeersI Holland lnlàzzis een zeerdiveÍs muzikaalpalet Jsen)tegek."BraBraiseenàpgewektnummer
I gcwordon. nretcomposilies van l\4artin Fo;dse Jwaarinietsweerklinktvand-eBrabanrsegezelligIi íoverijsselj,
Íiilltillliï"'"illtgiït:':fl/i?,:*l"o*'
bigband mari Hcnk Meurgeen ll::1Jflf:i.T:.l;"o,::"1:':Hn',i:,:li'::ï
] voor Skaai gaat ovet iemand die heimwee heefr
I {Utrechtl. Frans VeÍmeerssen ÍFriesland), Dies Lé I naar een land waaj hii niet vandaan kDmt. Dat is
íZcelar)d), roop van der Linden (Groningen) een erg mooi gegeven."
I Duc
|
i en Ílenl( Heijink (Flcloland). OokVan der Lee's
I vaste kompanen lohan Plomp tZuid- llolland) en I Voor de 'Limburg-composirie' deed Var der ke
lan Vermeulen (Gelderland) leverden I na!Íaag in Maástricht waar hii regelmatig speelt.
I Roben
composities.
En natuurlijk'onze eigen'Ëgbert l,,Vóoralhetlaatstelazztivalwaseigleukómte
I
: Derix. Van der Lee is zeeÍcontent met het aesul- | doen. Musici die ik sprak waren enthousiást over
i

Vanavond

is

hetLoetvan der

ke

Quartctplus

gasten te ho(en;n het live ÍadioprogramnraTros

Sesjun.
Vêrder toen het kwartet op dit molnent met het
Holland In lazz-repertoire door het land, waarbij
waarschijnlijk latcr dir jaa r ooI con( enen in
boerdeÍijen en ander markante plaatsen in
diveÍs€ provincies zullen plaatsvinden.
Gaatdat zienl

Holland in lazz (Ode To The Ti{elve PÍvlnces);
Loet van der Lee Quartet + Guests tlolland In

tazr-Munich BMCD 394.

