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KLATWERK 3
Bezetting:
Boelo Klat (p),
Rico de Jeer (b),
Ancel Klooster (d).

Datum en plaats:

Wat weggestopt in de bovenzaal van de Stedelijke Muziekschool
in Groningen presenteerde pianist Boelo Klat de derde cd van
zijn trio Klatwerk 3: ‘Who Are You’. Bassist Rico de Jeer en
drummer Ancel Klooster droegen een strak jasje. Boelo zelf was
in een trainingsjackje. Doet dat ertoe? Helemaal niet!

15 juni 2012,
Stedelijke Muziekschool,
Groningen.

Klatwerk 3 met vlnr Boelo Klat, Rico de Jeer en Ancel Klooster.
(Persfoto)
Wat er wel toe doet is dat Boelo Klat met zijn trio wederom een
prachtige cd heeft afgeleverd. Een album met mooie enigszins
ingetogen composities, waarin hij naast kennis van de geschiedenis van de muzikale improvisatie ook zijn eigen creativiteit
toont. Hij speelt hoekige muziek in een soepele harmonie.
Bij een cd-presentatie hoort natuurlijk ook live-muziek. Na eerst
een paar mooie nummers door het trio alleen, werd het accent
verlegd in het nummer ‘Hitchcock’. Dit nummer is door Klat
geschreven ter begeleiding van een stomme film van Nick Landman. Vervolgens kwam het trio met ‘Butterfly’ op de proppen,
ter begeleiding van een animatiefilm. Hierna volgde een stukje
ballet. Het publiek mocht vervolgens een bijdrage leveren aan
het nummer ‘Maf’. Het kreeg daarvoor een ‘vrolijke fluitje’ in de
handen gedrukt. Mooi en prachtig hoor, dit totaaltheater, maar
het leidde misschien wel de aandacht af van de schitterende
muziek van dit trio en zijn componist. Aandacht die deze muziek
zeker verdient.
De toegift van deze presentatie was het veelbelovende en
prachtige nummer ‘New York’ wat helaas niet op de cd staat,
maar zeker een plek verdient op de volgende. Daar kijk ik nu al
naar uit!
Op 30 september begeleidt Boelo Klat films van Nick Landman in
het Groningse filmtheater Images. Ga kijken, want dit is zelfs de
moeite waard als je helemaal niet van film houdt!
Bart Hollebrandse
Bekijk de uitvoering van het nummer ‘Hitchcock’ tijdens
de cd-presentatie op You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=4Qoo7UFTl6E

PS: Herman te Loo besprak de cd ‘Who Are You’
in Jazzflits 176.
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