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Vierentwintig keer bewijzen
voor een beetje erkenning

KROMMENIE Onltngs
w€rd in de Amsterdrmse
jszztampel het BIM-Huis de
derde cd gepr€senteerd ván
de in Kromme.ie woonach-
tige trompeíkÍ Loef vrn der
Lee.
,,The Adderley Proiect is een

eerbetoon arn de op 2 iánua-
ri 2000 ov.rleden N6t Ad-
derley", z€gt Van der Lee.

,,Add€rley w's, voleens mij,
e€Í vrn de belrngrijkste
figuren rit de iazzgeschiede-

Vatr der Lee v€rtell dat Addeiley
een zeer belansrijke .ol heefl
gespeeld, voorrl ak conpoiisi
va swineende, r€delijk onse-
compliceerde melodieën.,,HieÍi'l
war€n dc iDvloeden vanuit de

gospel en rh''thm en bluos erg
gr@1."
volsens de K.ommeri€ër was de
presentatie e€n gÍoot succes. ,,Het
w.s hrrd werk€n naarhetwas het
allemaal wel waatd. He1 BIM-
huk zal helenáál vol. er nloesien
zelís ioegifteD Êespeeld wórden. "

Groove
De cd werd opgenomen mei een
aantll bekende jazzcracls zo.ls
B.njamitr Heman, Rob vaD Ba
vel, Manin Wind en Mimi VeF
derane. Naaí dit prcjdc{ houdl
Loet zich ook nog bezig mel ztn
eigen k*aíei, da1 nu :l tien jaát

,,H€l kwaí€l heeft de todige
wisselingen in de bezelljÍg on-
dergaan. ODze mnziek is het beíe
re onschriven als redelijk 10€-

sankelike iazz *áarin d€ sroove,
on€*el de svnrg. €rg h€langrtk
is. & zin veel invloeden ui1 dó
lroegele jazz in terug to vindeÍ.
Eisenlijk is het s€woon ers fine

muziek mel een gezellig kunst
karakter Ik proboe. állijd om

slandards le scftnjven. Bij het

schijven.maak ik ook teksten d'e
daama instrumentaal worder
uitsevoe.d. Ik laat nij beínvloe-
den door Miles Dávis, Freddie

Hubbàrd en Maceo Parker."
Hel lTartel b€íaal oP dit mo-
meÍl uil Robeí Jan Vemeulen
op de piano, Johan PlonP op
al<oeíische bás, Joost Kesselaar
opdrums eD sjoerd DÍkhuizeí oP

Portie sató
De oorsplof,telijk trii Bakkum
aíkoníige van der Lee groeid€

op in Scfioóí er woonl pas siíds
àndÍbalf jàár in dc Zaa$i.eek.
,.Vir de ianfare De VriendschaP
in Schoorl ben ik aanrakins 8e-
konen rnei de t óÍnpet. Mijn
ouders hebben mii €Íonn gesl''
mnle€rd net dê muzieki Thuis
werden èr ve€l Plalen gedráaid

van Louis Àrïnírong, Ella [itz-
qe.àld en d€ musicsl PorgY &
Eess op de prck-up. HierdooÍ
weÍd min belánssrellins voor d€
jázz al snel aaneewákke.d.
Daama was h€l, op vijftienja.igê
leeílijd, tijd voor zun eerste

taídje. ,,voor lijfli€n sulden etr

een ponie saté speelden we de
hele avoid íandards. Ná die tijd
heb ik ook nog in wal popláídjes

eespeeld, di€ zich voomamelijk
met tunk en fNion bezigltielden.

líijn sÍote lief.Ce bleêf eihter de

i.z. Dil is voor mij een ,ooí
z@klochl nàar schoonheid en
puurlteid. Hel verkennei vai je
eisen srenen en boselijkleden
is hier een onde.de€l ván. Het
belansrijkíe €len€nt k de toiale
vrÍheid die de muzi€k mij biedl.
Ik ben echt zo vrij ah een losel-
tje

Der \Íijheid is nu uilseeÍoeid lot
een echt beroep. .,Sinds ik atse_

studeerd bcn aan het conserváló-

riuÍn b€n ik ber@PsmDzikant

Naaí de oPtiedens me! mrin
eisen kivaÍlel hond ik mij nu

b;is net her leiden vaÍ bis
bFnds. het geven van ]lorKsnoPs.

her opzetten lan eeÍ ergen Pro-
ductiemaálschanPii, iet insPolen

lan iinsles €n het sp€len oP salsa'

avondeí- Ik lr€b vier à vif oplÍe

Natuurlijk valt er allÍd noe wel
wat ie wensen. ,,Mijn gootsl€
wens. is om oorl nog eens net
nijn eiger kwaíet op hel Nonh
Sea Jazz Festival le spelen. Ik heb
er wel een pásr leer gesp€eld

màár dan altijd 
'nei 

àndere nui
kanl€n. Het zou voó. n,J een

gÍote eeÍ zijn. Ik besef echler wei
dal het voor een Nederlandse

muzikaDt moeilijker k om oP dii
f€stival'te speler dan vod .ên
buitenlanfte muzikánl Àh Ne'
derlands jazzmuzikánt noel j€ je
echl vier€ntwinlig k€e! b€wtzen
voorje e.kennins inje eigen land
kijgl. De Nededands. muziek_
lieÍïehber is namelijk noezl ve.'
wend mei al die builenlrídse
lopnamen di6 tlier regelmatig
optÍeden €n wat ván ver koml
s.hijÍt hi€. nog steeds het lek-

HierdooÍ heen de N€derlandse
ni.nzikàít z;.h ta^k .en \ot, ddt
t/. ,eda' mentalileit aangemelen

lvereldmuziek
Naast de ge.oemde wensen heeft

Loet ook nos de nodi8e plannen

aooÍ het kom€nde jaar- ,,Ik ben
pas tevr€den als ik mot mijr
twdrel veenig oplredens p* jaar

heb gedàsí. We willen ons dil
jaar daarcm ook richlen op
Duilsland en België. Daamaaí
wil ik van de vierins !án !e1

tienjárig beÍaán van lrer kwader
eeÍ gÍooi succes maken en nog
een cd uitbreng€n. Ook koml e.,
nà de zoneryakantië, nog een cd
llit waa.op ik samon speêl n€t de
Say No More Bnsstand uil Til'
burg wàarop wereldhuiek iD
allerleisrijlen te horen zai zijÍ."
The Adderley ?rcjecl is b€hálve
in de winkel ook via d€ websil€
van Van derLe€ aeÍkiisbàa'. Het
adres is: w vandertee.-muiÍi nt

Eetcafé in De Rots
ZAANDAM - In bu!Ícéntrud
De Rols, óibmltár l, gáal op

woensdag 7 f€bruari het Eetcdfé

op€í.
opgev€n k8n tot een dag ván

tevoren via ielefoon 075 _

635443t-

druppelt.

Vror
over
ZAANI

lezrnS.

Open huis bij het
ZAANDAM Het voorg€7.et ondeÍ*'t
Het SVO Sjalon, sp€ciaal voo€ezet oid
ir Zaandilk is donderdas I februári, van
open. De PetÍa Prahijkschool aan de L(
dam is maandag 5 f€brua.i om 19.30 nur
is hei Zaanlands Ooí (mbol ZuideEe,

Zaànlànds W€í, de !mbo, Nieuivendám
dinsdag l3 febÍuari vanaf 19.10 nuropen.

Klimduin als een
uitdaging voor h:
REGIO - Het llgt €€n €irdj€ uit sclrikbaa
de buurt, naar het h ook voor lruien en


