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,Trompettist Loet vun der Lee trots op prestuties van papillen

Slotuitvoering \vorkshop orkes
: EDAM - Zondagmiddag 19
' mrart is de slotuitvoeritrg

vrn het Wo.kshoporkest
2000 vrn jazzclub Mahog!íy
Hall in het StrandbrdÍestau-
rant aan het eitrd van de

. Edamse haven. Onder lei-
" dillg van trompettist Loet

van der L€e (31) werktèn de
zestien amateur muzikrnten
bijna drie maandèn aan een

. repertoire van vooral jazz-
: stáíd.rds. IIet resultart is
' een swingeÍld geheel dat
, vlnaf 16.00 uur te beluiste.
; r€Ír valt. EÍtree /5.
'' 'Loet van dor Lee veÍelt zeer fots

te zijn op de zestien worshopmu-
' zikàíen en hun prestaties. ,,Het

ziin trouwe bezo€kcrs en ze blii-
:l-vin enthousiast. Dar merk jc niá
; i alleen aan de inzet op de repetilies
:i maáÍ ook aan het nablijven. om

na afloop in een kleine gÍoep nog
even bepaalde stukken door te
nomen. De animo is grool. Komt
nátuuÍlijk ook dooralat bet Slmnd-
badrcstaurant een p€ífecte plek is.
Bovendien is de verzorging dooÍ
Ruud Vlasbloom l?n Mahogany
Hall e€rste klas."
De sinds €cn half jaar KÍomme-
niese muzikant bevalt het uitstc-

: kend dal hij zoveel pÍogrcssie

; . constateert bij zijn woÍkshoppers.
: : ,,Er is een duidelijke motivatie
i om thuis tB studeren. Het is dan
; ook €en studieworl3hop. lk laat
: stukken spelen wáarop ze hun
: ' best moelen doen. Je kunt wel al-

il lemaál makkelijke blues- en frrnk-
t i stukken nemcn. rnaar claar lcren
l] ze niets ran."
,r
i'Drukbestaan.- ,. ."
i Van dêr Lce stude€rde aan het
I Hilversumse conservalorium.
1 Hocwel hij nu een druk bestaán
Í, heeft als tÍomp€ttist in zijn eigen
l ' forÍnatie, als gashuzikant en alsj leider van een aantal big bands is
,. i hrj nog lang niet uttgeleerd.
í: VoÍig jáar veÍbleef hij 2,5 maand
: i in New York. Die studiercis werd

zondag de sloíuitvoeríng is.

stude.en. ,;Menscn bak€n vaak af
doordat eÍ tijdens het studoÍen
fruslrálies ontstaan. Ilaarom wijs
ik op de zin van een positieve be-
nadering, dat houdt d€ inteÍessè
wakkeÍ. En als je progressie wilt
moet je w€rken aan de dingen die .

j€ nog niet of nog ni€t go€d ge-
noeg kent. Een fout die veel ge-
maak wordt is dat mensen steeds
weeÍ hetzelfde stud€rcn; daar
schietje dus niets mee op."

Eigen website
Hij heeft sinds enige tijd een ei-

_geÍ website waarop hij les geeft
in hel trompêlspel en op het ge-
bied van de jazz. ,,lk dcnk dat ik
met mijn sile op intemet tamelijk
uniek ben. Elke maand kohen eÍ
nieuwe pagina's bij. En ook vijf
o€fenstukjes.r'Ilqlsp€el ze zclÍ
voor..Wie dat wil kan er Íhuis :op
studereni.Alleg;gratis::waarom ik -
dat doe? Ik wil iièi hoe het weÍkt
en ik leer eÍ van. Intemet is €en
succes, daar wil ik een graantje
ian mee pikken. En uiteindelijk
veÍschijnt rr w€l een bo€kje van. .
Dat is mijn addeÍtje onder he1
gras."

Het Workshoporkest 2000 van jazzclub Mahogany Hall tidens een repetitie in het Edamse Strandbadrestaurant; waar aanstaa

i I vorig jaaÍ verbleef hij 2,5 maand
t i in New YoÍk. Die studiercis werd
jl mogelijk gemaakt door steun van

il het Fonds voor Podiumkunsten €n
; i het PÍins Bem?Íd Fgnds. .. .r
iil In a" ut".r"t ""i de jazz stu-
: i de€rde iij bij deïompctgiganten
i:t wyntoo MaÍsali en BÍian Lynch.
,ii Lo€1 hoopt de laalstê rnuzikant
ti, hieihêêh re haleii dm^iíet'ledi
:l: langs de N€de andse ja?zp(liiate
.1, locrgn.:..

Loet vah der Lee m"t zijn trompet in acti.
Tot nog toe heeft hij zo,n 1000 pas een paar maanden. Met de
DezoeXers van ztn website onrwikkeling van de sit b€n ik alwww.xszÍrll.ny-loet gehad_,.Dat eenjaar aan_de gang. Her vak niet
ls nog nlel zo veelr maaí hU cl|aaÍ mee om zoiets op te Zeiten. Maar
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nu begin ik he! een beetje
snapp€n. TeÍwijl ik tegelijk m
dat er nog zoveel le ontdekl

il Psychologie
ll Loet van der t€€ houdl zich ook
.i b€zig met de psychologie van het


