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weet de band e€n 6/8-maat zeer swingend neer te zetten.

GEORGE CARLO M.
My way of music

Th€ Gift speelt een soort Nev/ Age/Folk/Rock die klankmatig,
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artwork zeer voldoende scoort.
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George Carlo M. komt uit
een muzikale familie. l'4et ziin

LOET VAN DER LEE

broers vormde hij ooit d€

OUARTET

Jackson Five van Suriname

Holland in

en George zelí wist door te

ode to the twelve provinces

tot de eindfinal€

dringen

Dit is zijn derde

Munich Records BMCD 394

van de soundmixshow.

cd, opnieuw uitgêbracht

Jazz,

door Munich Rêcords. Hij

Almost like being in love van Nat King Cole, de bekende PoPballad

Holland in Jazz is een ode in
muziek, fotograÍie en taal aan

Gonna make you an offer you can't refuse en twee nummers van
George Carlo lÍ. zelÍ De nummers ziin uitgevoerd in een luchtige

de'vergeten' schoonheid van
Nederland en zijn twaalf pro-

bestaat uit zeven covers van bekende jazz- en PoPnumm€rs zoals:

easy-listening jazzlpop-stijl en variêren van traditionals, ballads

tot

modernê jazz met een link naar R&B.Trefwoorden zijn hier:

AlJarreau en G€orge Benson die duidelijk een insPiratiebron zijn
geweest. Georg€ Carlo f4. h€eft de juiste muzikantên om zich heen

vinciês.

Uit i€dere provincie is êen Píominente jazz_comPonist geko-

zên die er is Seboren ên/of woont. Fotograaf Martin KuiPer maakte
twaalf foto's van de diverse landschappen in de Provinciês. De fotok
staan ook in het bo€kj€, €rg mooi!

verzameld voor deze cd.Alles klinkt Professioneêl en goed opgenomen. Het album straalt een bePàalde rust uit.Voor de arrangementen

De bezetting bestaat uit: Nils van Haften -bariton sax, Mi8uel Boe-

geldt hetzelÍde. Solo's duren niet lan8, maar zijn wel zeer smakelijl<'

GoudsÍnit -gitaar. Jero€n Zillstra -zang. Robert JanVerm€ulen -Piano,
.loost Kesselaar -drums. Johan PIomP -bas ên Loet van der Lee

Verder speelt George Carlo ook alt- en t€norsax en dat doet hij
geheel verdienstelijk in stijl. De meeste stukken zijn in een keer live
opgenomên, maar bij een aantal stukken is ook midi Sebruikt €n dat

valt eiSenlijk niet eens op,

da\ best

knaP,

het album blijft een een-

lens -altsax, Simon RiStêr -tenorsax, Bert Boeren -trombone'Anton

-trompet en flugelhorn.
De muziek is zeer divers en bestriikt zo'n beetje het hele scala van
smàken di€ de jazz kent, van brassachtige

tot

naar Jeíf Beck smaken_

heid.Als je van bij de open haard mêt een Slaasie wijn zittên houdt,

de Free-Fusion.Voor de gein deed ik êen sPelletje met Ntb-beleids-

dan is dit zeker i€ cd!

medewerker Marnix Ruiter. Hij luisterde naàr de muziek met de

Voor inío en bestellingen: 06-45 800 168 info@murecnl.com

ogen dicht en moest zeggen over well<e Provincie het betreffende
nummer ging. Hii kwam daarbij tot een opvallend hoge score, waar-

www.georgeao om.net

uit je de conclusie kunt trekken dat de comPonisten hun wêrk Soed
gedaan hebben.

THE GIFT

Bij het Loet van der Lee Quartet is het standaard dat alles zeer

Lost, Used & Broken Stuff

goed ontworpen, opgenomen en SesPeeld is, daarom zal deze cd
waarschijnlijk nog lang blijven hangen bij de echte jazz- lieÍhebbers.
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The Giít is e€n initiatief van

I

vormgever/muzikant Ton de Witte
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o

e

nl

www-munich r eco rd s.co m

en zangeres Bianca van der

GOTCHA!

Heijden. De eerste officiéle pre-

Lrve

sentatie van The Gift vond plaats

Funkfa.e Records FR002

in december 2002, oP verzoek
van de multidisciplinaire werkplaats LAwentura, in Paradox

teTil'

burg. Een aantal nummers v/as oP dat moment al klaar, een deel van

Had Gotcha! mij met hun voriS€

het materiaal werd nieuw geschreven.

album reeds overtuigd dat de

De band bestaat verder uit:ieroen vanVliet -Piano (o.a. Paul van

legende weer was herboren in

Kemenade en Eric Vloeimans), Mete Erker -sax (o.a. Groove TrooP-

een íÍisse verschijningsvorm, met

ers), Mark van Tilborg -slagwêrk (o.a. l'4edicamento en Gotcha)'Julês

deze live registratie (Patronaat

de Vlam -bas (Brabants conservatorium) en Liseth

Horsten -zan8

The Gift speelt eigen werk, oP'Childhood
stein

ll

na,

ll'

van Oscar Hammer-

ken. Als vanouds, met nieuwê aanwas.laten de SmeenkBros horen

dit stuk wordt echter meer àls een lo-íi illustratie neerD€ mêeste nummers op dit live album stààn ook oP de YoriSe stu-

gezet.

Opvallend zijn dê mooie koorties en de sfeervolle samenzang van
Ton

Haarlem op 9 en l0 januari
2003) laten ze ook hun oude reputatiê als super live act weer oPfun-

(Rockacademie TilburS).

I

trom I ne (Jtos(nool

de

Witte

en Bianca van der Heijden. De bezettinS sPeelt dyna-

dioproduciie m€t die rare cijfertitel. Live echter krijgt het veêl meer
lucht, ruimte en bezielin$ de studioproductie is blijkbaar een 8oêde

misch, hecht en zeer professioneel. Er is een Soedê balans tussen de

voorbereiding gewêest voor het'echte' werk, wow.

rustiSe en stevige nummers en in mijn favoriete nummer 'Child hood'

Als uithangplaats en kweekvijver van dê Nederlandse Funk/HiPHoP

N.6 n,''er.we..ld ' Nummêr I '200.

