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Vers geperst
Casey’s Column
JAZZMUSICUS EN PRESENTATOR CEES
SCHRAMA KAN TERUGKIJKEN OP EEN
LANGE CARRIÈRE, DOORSPEKT MET VELE
SAPPIGE ANEKDOTES UIT DE WANDELGANGEN VAN HET MUZIEKLEVEN.
K TRÍÓ Vindstig Eigen beheer
Dit in IJsland opgerichte trio
bestaat uit pianist Kristján
Martinsson (IJsland), contrabassist Pat Cleaver (Engeland en
Frankrijk) en drummer Andris
Buikis (Letland). Ze spelen sinds
2008 in heel Europa en zijn tegenwoordig gevestigd in Amsterdam.
Ze omschrijven hun muziek als
speels, humoristisch, vulkanisch
en boordevol complexiteit.
Op dit album, hun tweede, komt
het IJslandse karakter naar voren
in een suite van 13 eigen composities, ontstaan uit 13 van de ruim
250 IJslandse woorden voor wind.
Alle sferen en figuren uit de
westerse muziekgeschiedenis
passeren de revue. Zo begint de
plaat met een lage sinusachtige
toon die van begin tot einde als
drone wordt ingezet en à la Brian
Eno wordt aangevuld met andere
sinustonen. De drone loopt door
in het tweede nummer waar
piano en contrabas jazz suggereren met een randje modern
gecomponeerd klassiek. Zo gaat
een gruizig 8 bits honky tonkpianootje zomaar over in een
onvervalst stukje cocktailjazz met
bizarre uitschieters.
Niet voor zwakke magen deze collectie IJslandse trio-avonturen.
www.ktrio.info
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KLATWERK3 Eyeopener
Aliud Records ACD BR 080-2
Dit is de vierde cd van het
Groningse Klatwerk3 met Boelo
Klat op piano, Ancel Klooster op
drums en Ruud Vleij op contrabas. Over de virtuositeit, de
zeggingskracht, humor en de bijzondere sfeer van dit trio is in de
pers al zeer terecht vele malen de
loftrompet geblazen. Ook op dit
album is dat weer van toepassing.
Het luisteren naar Eyeopener is
een avontuurlijke reis waarbij de
luisteraar makkelijk in verstillende bespiegelingen kan raken.
Een soort van muzikale meditatie. De bijgeleverde gedichten
van Liesbeth van Dijken sluiten
naadlos aan bij de mystiek van de
muziek.
Dit album biedt weer meer dan
de vorige drie cd’s: meer tracks
(15), een paar bijzondere bewerkingen zoals van o.a. Billy Joel’s
‘Piano Man’, gedichten van Liesbeth van Dijken in het boekje en last but not least - ook een betere
geluidsproductie. Het kan zijn dat
dit het gevolg is van de steun van
Jan Mulder, Freek de Jonge en een
geslaagde crowdfundactie. Wat
mij betreft zeer terecht.
www.klatwerk3.nl

Jazz in het Catshuis
Ik kende Hans Dijkstal van vroeger. Wij hebben ooit samen in een bandje gespeeld toen
hij nog politicologie studeerde. Hij speelde verdienstelijk tenorsaxofoon. Maar na die periode
heb ik hem jaren niet meer gezien totdat hij lid
werd van de Tweede Kamer. Hij klom op van
minister naar vicepremier en ik zag dat hij af
en toe optrad met het orkestje ‘The Liberals’.
Daarin zaten allemaal VVD’ers die een instrument bespeelden. In die tijd presenteerde ik
een programma op de zender Jazz Radio en ik
was ook teamleider van de presentatoren. In
dat team zaten o.a. Meta de Vries, Skip Voogd,
Cees Gog en Hans Dulfer. Op een gegeven
moment kwamen Hans Dulfer en ik Dijkstal
tegen bij een concert van Denise Jannah. Hij
presenteerde dat concert maar nam ook achter
het drumstel plaats om een paar nummers mee
te spelen. Dulfer zei tegen me: “Hij speelt
beter dan de eigenlijke drummer.”
Bij de 500ste uitzending van het TROS-radioprogramma
‘Kamerbreed’
zag ik Dijkstal
weer terug. Hij
was één van de
gasten samen
met Hans van
Mierlo. Ik deed
er een optreden
met de Gooische Compagnie en Dijkstal
vond het leuk
om een ‘stukNtb - Muziekwereld

