
Trompettist Loetvan der Lee is een typische attrounder'

Hij speett in jazzorkesten en salsabands, werkt in musicats

.n t.iUt tot[thops. Dat laatste gebeurt op zowel de 'ktassieke'

wijze ats in cYbersPace.

DOOR EDDY DETERMEYER

ls jazzmuzikant moet le
tegenwoordig van atte

maÍkten thuis zijn, vindt

trompettist Loet van der Lee

(37). Vandaar dat we hem

vandaag in de Titburgse

jazzclub Paradox in de GÍoove Troopers

treffen, het orkest van fluitist en componjst

l,4artin Fondse. Van huis uit speeit Van der

Lee hard bop, in de lijn Lee l'lorqan-treddre

Hubbard zeg maar, doch in de Troopers ts

het funken qe0lazer. Hoewet: een onver'

vatste funkband zijn de Groove Troopers

ool, weeí nieL, daarnee zou je nef o"lesi

tekoic doen. "Het is doetloze muziek",

ticht de teider behulpzaar toe en l'ord'gt

een nummer aan dat White Russians heet

of r'ets daaÍomtrent, het gaat in jeder gevat

over overmatig drankgebruik, welticht een

feest der herkenning. Wij hebben er atten

ervaring mee. ik ook en, voegt Fondse er

aan toe, teÍwijl hij het pubtiek taxerend

beschouwt, u eveneens. Het is op qeen

enkele cd te vinden en dat gaat nlet

gebeuren ook. llartin Fondse is met

afstand de beste aankondiger van

Nederland. Het optreden wordt met de

Írinuut feestetijker en tegen het einde

staat de zaaL op zijn kop. Na afloop raakt

Van der Lee in een geanjmeerd gesprek

met twee trompettisten uit 0isterwijk die

zijn internetworkshop votgen en die Loets

opmeÍkingen over ademhafing gecheckt

hebben bij een togopedist. De twee des-

kundigen btijken het roerend met elkaaÍ

eens te zln.

INTERACTIEVE WORKSHOP

"Ik doe op verschitlende manieren work-

shops", legt de trompettist uit. "0p int'"Ê

net - da's ee-t inteÍaclieve workshop Die is

gewoon gratis beschikbaar. fvlensen kunnen
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dan in een aantal hoofdstukken leren hoe

je het best kunr sruderen. TÍompettistisch,

een aantal dingen, maar ook gewoon We[

algemeneÍ, zodat dndere disciplires er ook

wat aan hebben. Je kunt oefeningen

dowrtoaden, ik speel hel ook vool dus je

kunt een getujdsfragment downtoaden,

Ja, da's ieuk. Nou. dat is een manrer van

workshoppen die ik in elkaar gezet heb en

die ik in de toekomst misschien in boekvorn

zai uitbíengen. Nou, mjsschien - het is

eigenltk wel zeker". De cyberspace-leerlingen

kunnen hun mentor ook mails sturen met

vragen en hun eigen muzjkaie verrjchtingen.

En soms, zoats vanavond, ktampen ze hem
jn levende iijve en realtjme aan. "Betere

Íeedback kun je niet hebben", stelt Van

der Lee tevreden vast,

GEEST VERTROEBELT

l4aar hij teidt ook nog altijd workshops op

de klassieke marier. Ieder jaar doet hij bij-

voorbeeLd een serie van zes zaterdagen in

Hoofddorp. Dan wordt's ochtends geweÍkt

aan twee composities van een specifieke

irz-lpnprdp í-ez,,mp rl L wordr ràaÍ de

oorspronkeLr'jke ur'tvoering geluisterd en

die wordt nagespeeld in arrangementen

die Van der Lee heeft geschreven. Aan het

ejnd van de dag wordt het resuttaat opge-

noÍnen, zodat er na afLoop van zo'n works-

hopreeks genoeg Ínaterjaalis voor een cd.

"Ja, dat wordt aLs zeer leerzaam eÍvaren.

Dat doen we deze Ínaand voor de vierde

keer". Daarnaast lejdt Loet van def Lee op

incidentele basjs workshops hêÍ en der jn

het land en doet hij gastdjrecties, vooÍna-

mefjk bij big bands. Daarbij hamert hij

steeds op de basjs: njet eens zozeer de

toonvorÍning, als wel de ademhaling.

"In Íetatje tot bijvoorbeeld pubtieketijk

functjoneren of pÍesteÍen of omgaan met

stress. Als je op het podium staat en je

moet een prestatie neerzetten - het meest

gebruikte voorbeeld is denk jk het eindexa

men voor muzikanten. Veetal, voorai bij de

minder begenadigden, is stress aafwezig.

En dat haatt ongeveer de helft van de pres

taties af. Je kunt daar op heel veel manieren

tegenaan ktken en dat veelaldoor adem-

hating oplossen. Daar js weI een gemene

deter voor te maken. Nou, daar b-"n ik wat

verhaaltjes over aan het schrjjven. Yoga

helpt, ja, da's ejgentijk hetzeLfde. Het Det

FeÍro Instjtuut helpt mensen dje stotteren

riddel: de ad"rla -g( Ê.f1:êl die w:j

ook gebruiken, a[s trompettjsten. Alteen,

wij gebruj(en dat veel extremer. lv]aar het
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bewust zijn van je ademhating is op heel

veel beroepsgroepen van toepassing. Ats je

en publ'c spÍeelt - ali je goed adeÍr'raatl,

blijft je stem gecontroleerd. knjg je qeen

hese stem, heb je geen water nodjg". EeÍr

ongecontroleerde ademha[ing lejdt tevens

tot concentratjeprobtemen, je ziet het

onderwerp mjnder helder, je prestatjes ver-

minderen kortom significant. "Het ís zo dat
je door middeI van je ademhaling jezelf tot
rust kunt brengen", legt Van der Lee uit.
"0p het rnoment dat je je reatiseert daije
een fout gemaakt hebt, bijvoorbeetd ter-

wijtje spreekt, verkrampt de maagstreek

meestal als eerste reactie. Het grUptje

naarje keei, is een veelgebruikt gezegde,

Je keel gaat dichtzitten, je maag ver-

krampt. Als jjj bjnnen een tiental telten,

door even twee keer correct te ademen, je

middenrif kunt ontspafnen, je buikspieren

kunt ontspannen, dan gaat aties weeÍ

openstaan, dan heb je weer rur'mte. Dan

Íaak je niet in panr'ek en gaat het niet van

kwaad tot eÍgeÍ".

WARM HART

Zoals hij al opmerkte, de tÍoÍnpettjst is

bezig zjjn bevjndingen op papier te zetteÍr,

met de bedoeting, een en ander uit te
n",rc | "[rnó:ê Ler 5ê(- ] In- ". ríra,"- hoe

je het meest efficiènt Ínetje tijd onr kLlnt

gad Ien foeje oD I D et.iqe ranier r.-r. -

kant kunt zijn. Ik probeer dat een beetje

anekdotjsch weer te geven, zodat het njet

echt een saai boek wordt': Het is de

bedoeting dat zijn methode, samen met

een aantal big band arrangementen op

vÁ" r'il À1de r'veai .. b'j frole-rddÍ,^oÍdr

ujtgebÍacht. De docent heêft ze[f een

far fare a.hLerqro rd. Voo d"L l-ij raa l-er

conservatorium in Hilversum gr'ng, speelde

hij bjj De VÍiendschap in Schoorl. lvlet,

zoals dat weI vakeÍ voorkomt, zo'n beetje

het hele gezin. Een zus op hoorn, een

bÍoer op tfombone, een andeÍe op trompet,

vooÍdat die voor piano koos. "[4'n andere

zusje deed piano, rnaar dat werkt niet in

zo'n looporkest. Ik draag nog attijd dat

instituut, de fanfaÍe, een warm hart toe.

Het draagt enoÍm bjj aan het vasthouden

van jonge ÍnLlzjkanten in een wat moej[jke

periode, als ze wat puberaalzijn. Dan willen

ze vaak niet meer studeren of niet meer

opbouwend bezig zijn Ínet zo'n btaasin-
\lrrrê.-. Fêl problee r .ar.o rblao.
jnstÍument is nou eenmaal datje een

bepaalde periode nodig hebt om een

embouchure te ontwikkeLen. waardoor

je een mooi geluid krijgt en waardoor dingen

leuk kunnen gaan klinken. Vaak js het heeL

lastig om daar doorheen te komen, door

die periode, Ats het opgehangen is aan een

verenigr'ngsleven, dat er een bepaaide

gezelligheid is, datje het met een groep

doet, werkt dat vaak heeI stimulerend.

Dat js eigenljjk iets wat wê êen beetje

moeten koesteÍen. d€nk ik".

HARD, HOOG EN LAAT

Voor Loet van der Lee zetf heeft het goed

uitgepakt. In 1993, met zjjn conservatorjum-

diptoma op zak, stortte hjj zich in het

diepe rnet een salsaband die gemiddeld

drie keer in de week speelde. In de praktijk

gebeurde dat doorgaans in grote sporthat-

len, in Aatsneer, Zoetermeer, 0ude l4eer en

wai al niet meer. Dat was dus drie keer in

de week'n avondje hard en hoog - en [aat.

Want salsadarse-s geloven donweg n;et in

sluitingstijden en dat soort onzin. Die houden

pas op wanneer de zon echt pijn gaat doen

in hun ogen. Hij had dje ervaring voor

geen goud witlen mjssen: "Dat was een

heLe goeie zet, toen. Want ik heb daar ook

een sooÍt van vrjjheid mee gekocht. Ik heb

eí ÊÊr altio Van dangê<ctlafl "-l iI trpb el

ook een hele goeie embouchure van gekre

gen, omdat jk dat elke avond moest doen.

A[s student ben je constant aan het zoeken

en zoeken en een heleboelaan het delibe-

reren, vooraljn je hoofd. En dan js h-"t weL

eens verhelderend om een keer in zo'n

machjne te komen, waarbij.je tetkers weer

dat programma afdraait, wat behoorljjk

demanding is. Dat kan heel goed voorje
zijn, om de zaak op haaÍ plek te taten

vallen".Over gebfek aan werk heeft een

atlrounder als Loet van deÍ Lee niet te klagen.

Naast zijn workshop- en lespraktjjk werkt

hij veelats reÍnplaCant bt prominente

ensembtes ats het New CoolCotlective, de

Cubop City Big Band en het Conceftgebouw

Jazz 0rchestra. Hij leidt zijn eigen Kwaftet

en Kwintet en zíjn Hottand Big Band en

l^rerkt daarnaast bewust aan zijn ontwikke-

ting als solo-stilist. "Ik ben dus, zeg Íraat
niet meer zozeer een functie-instrumentatist,

rnaar word vaak ats solist gefeaturêd. Dat

betekent dat, aLs jk door een bjg band in

Enschede gebeld word, ik eerder gebeld

word als solist voor het ofkest dan in de

sectie'. I
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