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SIMONE HONIJK 
From This Moment On 
Eigen Beheer 
 

 
 
Bezetting: 
Simone Honijk (voc),  
Dirk Balthaus (p),  
Thomas Winther Andersen (b),  
Niek van Wiggen (d)  
+ Ellister van der Molen (flh, tp). 
 

De vaste bezoekers van het Amsterdamse jazzcafé 
Elsa's zullen haar wel kennen, omdat de blonde 
Alkmaarse zangeres Simone Honijk daar met re-
gelmaat op de dinsdagavonden te horen is. Zij zingt 
dan doorgaans Amerikaanse repertoirestukken, 
maar nu haar (derde) cd ‘From This Moment On’ 
verschenen is, steekt zij ook haar prestaties als 
componiste en tekstschrijfster niet langer onder 
stoelen of banken. Zo droomt zij zich in ‘Astronaut’ 
op eigen tekst en muziek de ruimte in, vergezeld 
door pianist Dirk Balthaus, bassist Thomas Winther 
Andersen en slagwerker Niek van Wiggen - een trio 
waar je ver mee komt. Balthaus bracht eveneens 
eigen werk mee naar de studio, zoals ‘The healing’ 
en ‘Dance for the old people’, waar Honijk teksten 
bij bedacht. Dat deed zij ook bij ‘Prepared for  
midwinter’, dat afkomstig is van Thomas Winther 
Andersen, altijd goed voor mooi baswerk en een 
fraaie pianosolo van Balthaus. In Cole Porters ‘From 
this moment on’ - hier als titelsong gebruikt - wordt 
de solistenmicrofoon gedeeld met Ellister van der 
Molen, die af en toe haar trompet of bugel uit het 
foedraal haalt, zoals ook in ‘Pensativa’ van Clare 
Fischer. Voor een verrassing zorgt Simone Honijk 
zelf als zij met haar trio ‘Fascinating rhythm’ van de 
gebroeders Gershwin nog eens afstoft. Voor mij had 
dat trouwens wel wat langer mogen duren. En als 
Ellister van der Molen nu toch in de studio was.... 
‘Dance for the old people’ ontwikkelt zich tot een 
beschaafd walsje, waar niemand over zal struikelen 
en daarna doet Van der Molen weer mee in Cole 
Porters ‘Dream dancing’, opnieuw in een puike 
uitvoering, wat mij betreft. Dat geldt trouwens voor 
de hele cd en dan hebben we het nog niet gehad 
over ‘A drug called love’ van Joe Henderson, met 
opnieuw sterke bijdragen van Ellister van der Molen 
en een fraaie vocalise van Simone Honijk. Kortom, 
een plaat om trots op te zijn, zowel voor de makers 
als voor de bezitters/luisteraars.  
Lex Lammen 

KLATWERK 3 
Lost In Berlin 
Amstel Records 
 

 
 
Bezetting: 
Boelo Klat (p), 
Ruud Vleij (b), 
Ancel Klooster (d). 
 
Boelo Klat heeft het gevonden! Met ‘Lost In Berlin’ 
voegt hij een nieuwe dimensie aan de zoektocht toe 
die nu al tien jaar duurt. Op eerdere cd’s balan-
ceerde het trio op de grenzen van Europees klas-
sieke muziek, melodieuze jazz, en de pianist zelf 
ook nog weleens op nostalgische ‘Groningana’.  
In het titelstuk ‘Lost in Berlin, part one’ stopt het 
trio in gezonde twijfel op elke straathoek, om zich 
dan weer zelfverzekerd te hervinden. Bassist Ruud 
Vleij en drummer Ancel Klooster spelen hierin een 
uitstekende rol, maar de echte redder is pianist 
Boelo Klat zelf. Zijn sterke kant is altijd zijn melo-
dieus en harmonisch geluid geweest. Dat geluid is 
er nog steeds, maar het is nu veel meer doorvloch-
ten met de basis van de jazz: rauwe blues. Klats 
pianosolo’s zijn ermee doordrenkt. Let vooral op de 
solo in het stuk ‘Reflection’ en ook die in ‘Spirit’.  
Ook de composities hebben duidelijk aan diepgang 
gewonnen. Neem ‘In a silent mood’. In dat stuk zit 
een enorme ontwikkeling: het begint allemaal mooi 
en ‘silent’, maar gaat dan over in een schitterend 
bluesy explosie van emotie. ‘Song for a crazy man’ 
is nog zo’n juweel.  
Boelo zoekt het met deze cd buiten Groningen. En 
dat is uitstekend: beter ‘lost’ in Berlin, dan ‘on 
track’ in Groningen. Zou het nummer ‘Paris’ een 
volgende zoektocht in een andere stad suggereren? 
Of misschien verdient de New Yorkse bebop een 
Klatwerk-impuls.  
‘Lost In Berlin’ is een uitstekende cd. Bij DWDD-er 
Jan Mulder zat de cd dagen in de speler. En terecht. 
Dit juweel moet nu toch eens eindelijk de grote 
erkenning voor Klatwerk 3 opleveren. Meester-
componist Boelo Klat verdient het! 
Bart Hollebrandse 
 
 
 
 
Bekijk een video over de cd: 
https://www.youtube.com/watch?v=XuqXj-65g2s 
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‘Groninger’ wint Northern  
European Jazz Talent Contest  
Pianist Vlad Danilin (student aan het 
conservatorium in Groningen) heeft 15 
juni in Groningen de Northern European 
Jazz Talent Contest gewonnen. In de 
finale moest hij het opnemen tegen de 
Deense saxofonist Jonathan Schou, de 
Zweedse trombonist Hannes Junestav, 
de Duitse saxofonist Max Boehm en de 
Estlandse gitarist Jaanis Kill. De deelne-
mers waren afgevaardigd door de con-
servatoria van Aarhus (Denemarken), 
Stockholm (Zweden), Tallinn (Estland), 
Hamburg (Duitsland) en dus Groningen. 
Ze werden begeleid door het Contest 
Trio, onder leiding van bassist Joris Tee-
pe. De winnaar mag zich een jaar lang 
het beste Noord-Europese jazztalent 
noemen. De wedstrijd vormt een jaar-
lijks onderdeel van het festival Swingin’ 
Groningen. Dit jaar jureerden Bart Holle-
brandse, Diederik Idema en Hiske Oos-
terwijk. Eerdere winnaars waren onder 
anderen gitarist Daan Kleijn en basklari-
nettist Zib Taubenfeld. 
 
ZOMERFREQUENTIE JAZZFLITS 
Jazzflits verschijnt twintig keer per jaar. 
Het grootste deel van het jaar is dat 

eens in de twee of 
drie weken. In de 
komende zomer-
maanden juli,  
augustus en  
september nemen 
we wat gas terug 
en komen we eens 
per vier weken 

uit. In september pakken we de frequen-
tie van voor de zomer weer op.  

 
 

ONAFHANKELIJK JAZZPERIODIEK SINDS 2003 
 

 
 

Nils van Haften (links) neemt de eerste prijs voor de West Coast 
Big Band in ontvangst. (Foto: John van Loon) 
 

WEST COAST BIG BAND WINNAAR IBBC 
 
De West Coast Big Band onder leiding van Nils van Haften 
heeft op 10 juni in Hoofddorp de Top Klasse van de Co-
rendon International Bigband Competition (IBBC) ge-
wonnen. Ook vorig jaar wist het orkest deze prestigieuze 
competitie op zijn naam te schrijven. In de Eerste Klasse 
ging de eerste prijs naar Big Band Blast!, eveneens onder 
leiding van Nils van Haften. Het concours maakt deel uit 
van het jaarlijkse TAKE OFF Music Event. 
 
De achtkoppige jury, met als leden onder anderen Andy Hade-
rer (voorzitter), bassist Joris Teepe, de Duitse orkestleider Ulrich 
Plettendorf en pianist Tonny Eyk, roemde het hoge niveau in 
beide klassen, het samenspel tussen en binnen de secties, de 
onderlinge cohesie, het peil van de solisten en de dynamiek. De 
tweede prijs in de Top Klasse was voor de Jazzisfaction Big Band 
uit België, onder leiding van Jos Moons.  
…vervolg op pagina 3 onderaan 
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