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Het trio, dat elkaar kent via muzieksessies, is begonnen 
op 1 april 2007. Echter hadden ze toen wel een ande-
re bassist. ‘We zijn begonnen met Rico, daar hebben 
we drie cd’s mee gemaakt. Sinds een paar jaar spelen 
we met Ruud en met hem hebben we de nieuwste cd 
‘Eyeopener’ mee gemaakt. Deze cd hebben we financieel 
bij elkaar gekregen doormiddel van crowdfunding, via 
de website voordekunst.nl. Wij konden met dit project 
voor drie maanden op hun site, maar moesten daarvoor 
wel een bedrag ‘instellen’. De bedoeling is dat je dit 
bedrag, in ons geval 4500,- euro, binnen drie maanden 
bij elkaar krijgt. Dat is ons gelukt door er hard voor te 
werken. We hebben bijvoorbeeld Jan Mulder en Freek 
de Jonge gevraagd om een videoboodschap in te spre-
ken en deze hebben we op onze website gezet. Dat is 
dan weer extra reclame,’ vertelt Klat.

De naam van het trio is zeker eentje die je even aan het 
denken zet. ‘De naam ‘Klatwerk3’ is een beetje geba-
seerd op mijn achternaam. Het getal ‘3’ komt natuurlijk 
van trio. Je moet een naam hebben die onthouden 
wordt en ik denk dat dat bij deze naam wel het geval 
is. Als je de naam in eerste instantie leest dan denk je 
‘wat is dit?’.’

Klat heeft zelf het Prins Claus Conservatorium in 
Groningen gedaan en is iin klassiek en jazz afgestu-
deerd. ‘Ancel heeft het Drummers Collective in New 
York gedaan en Ruud het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Ancel geeft ook les op een aantal mu-
ziekscholen en inmiddels is hij zich aan het omscholen 
voor docent Duits. Ruud speelt veel in verschillende 
projecten en zit bij het Noordpool Orkest. We komen 
overigens allemaal uit Groningen, maar ik ben de enige 
geboren en getogen Stadjer. Ik woon al 22 jaar bij het 
Hoornsemeer. Het bevalt me heel goed in Groningen, 
het is een sfeervolle studentenstad, het bruist en het 
jazz klimaat is er goed. Ik vond het vroeger al leuk om 
naar verschillende muzieksessies te gaan hier. Toen ik 
nog geen kinderen had speelde ik heel veel in café de 

Spieghel en De Smederij. Daar kom ik nu af en toe 
ook nog wel eens. Het Le Petit Théâtre is ook leuk, 
trouwens. Groningen is gewoon echt een leuke jazz-
stad. Mijn favoriete plekje qua muzieksessies in Gro-
ningen is café Alto, een leuk klein kroegje. Het enige 
nadeel is dat Groningen een beetje geïsoleerd ligt, niet 
zo heel dichtbij andere steden zeg maar. Als we in 
Amsterdam spelen, ben je gelijk twee uur onderweg. 
Maar dat is te overzien,’ vertelt de componist.

De composities van Klat hebben raakvlakken met 
klassiek. ‘Het is een beetje een combinatie van. Jazz is 
een heel ruim begrip en daarom is het altijd een beetje 
lastig uit te leggen wat voor soort muziek wij spelen. 
Ik ben geschoold in klassiek en jazz, dus dat hoor je 
ook wel terug in de composities. We hebben geen 
zanger(es), maar vroeger hebben we wel eens samen-
gewerkt met verschillende zangers en zangeressen, 
onder andere Marieke Klooster. De inspiratie voor het 
maken van composities komt uit verschillende hoeken. 
Het komt voornamelijk uit mezelf, maar je wordt altijd 
beïnvloed door een bepaalde sfeer van muziek. Als je 
in mijn platenkast kijkt zie je dat ik overal van houd. 
Van modern klassiek tot Bach, soul, James Brown en 
Aretha Franklin. Ik vind het ook leuk om te experi-
menteren met nummers. Een tijdje geleden heb ik een 
nummer gemaakt geïnspireerd op de crisis, genaamd 
‘Money’. Voor de intro van het nummer hebben we 
opnames gemaakt van vallende munten op de bekkens 
van Ancel. Bij de outro hebben we alle munten over 
het hele drumstel gegooid. Je moet de lat aldoor hoger 
leggen voor jezelf. Ik denk dat mijn composities ons 
uniek maken, omdat het iets van jezelf is en dat je 
herkenbaar maakt. Ik wil gewoon mijn eigen muziek 
spelen en dat onderscheidt ons wel van anderen, denk 
ik. Daarnaast verleggen we ook continu onze grenzen 
en experimenteren we met geluid en dergelijke. Net 
zoals die munten bijvoorbeeld, dat soort dingen dat 
hoor je niet zo vaak. We hebben echt een eigen sound,’ 
vertelt Klat. ’

Met bergen ervaring en eigen composities is Klatwerk3 een zeer gewaardeerd jazztrio, 
zowel in Groningen als landelijk. De jazz-stukken van Boelo Klat (pianist/componist) 

hebben raakvlakken met klassieke muziek en worden aangevuld door Ancel Klooster 
(drummer) en Ruud Vleij (bassist). Al eerder brachten zij in eigen beheer drie cd’s uit, 
waarvan de laatste cd ‘Who Are You’ ook werd uitgebracht op het label Aliud Records. 

Via dit label brengt het jazztrio ook hun nieuwste cd ‘Eyeopener’ uit, die op 15 februari 
gepresenteerd werd. Boelo Klat vertelt ons meer over de nieuwe cd en de band.

‘WE DROMEN VAN 
JAPAN EN AMERIKA’
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Via Ancel zit het jazztrio sinds een paar jaar bij hun 
label Aliud Records. ‘Ancel kende de eigenaar, Jos 
Boerland, die onze muziek erg mooi vond en vertelde 
dat hij ons wel ‘in zijn stal wilde hebben’. Zo is het 
balletje gaan rollen. Onze eerste, tweede en derde cd’s 
zijn allemaal in eigen beheer uitgebracht, maar de 
derde cd is ook nog een keer uitgebracht op het label. 
Onze nieuwste cd wordt ook uitgebracht via Aliud 
Records. We hebben veel eigen inbreng, dat is allemaal 
afgesproken. Van de nieuwe cd kunnen we dan ook 
hele mooie muziek verwachten, vertelt Klat. ‘Het is een 
afwisseling van rustige en wat ruigere muziek. We we-
ten nog niet in welke winkels onze cd te liggen komt, 
dat gaat allemaal via het label. Het meeste gaat toch 
via internet, op iTunes, Spotify en YouTube.’

JE MOET DE LAT ALDOOR HOGER LEGGEN 
VOOR JEZELF. IK DENK DAT MIJN COM-

POSITIES ONS UNIEK MAKEN, OMDAT HET 
IETS VAN JEZELF IS EN DAT JE HERKEN-

BAAR MAAKT. IK WIL GEWOON MIJN EIGEN 
MUZIEK SPELEN EN DAT ONDERSCHEIDT 

ONS WEL VAN ANDEREN, DENK IK. 

In de toekomst zijn de heren uiteraard van plan om 
heel veel te gaan spelen. ‘Het label heeft veel contact 
met Japan, voor ons zou het een droom zijn om daar 
te kunnen spelen. Net als in Amerika overigens, dat 
zou ook echt geweldig zjin. We willen in de toekomst 
ook meer naar Duitsland, omdat Ancel daar connecties 
heeft. We zijn nu ook bezig een tourneetje te organi-
seren in de provincie Groningen. Wat dat betreft is het 
jazzklimaat in het buitenland beter dan in Nederland.’

Het jazztrio wil aan beginnende bands meegeven dat 
ze hun eigen sound moeten ontwikkelen en bezig 
moeten gaan met het maken van eigen composities. 
‘Zo kun je je onderscheiden van de rest. Het is belang-
rijk om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen 
door heel veel te spelen. Je kunt wel heel veel repeteren, 
maar voor publiek speel je heel anders dan thuis. Dat is 
een compleet andere sfeer en kun je ook andere dingen 
uitproberen. Dan merk je pas wat werkt en wat niet 
werkt,’ aldus Klat.  ‘

GRONINGEN IS GEWOON ECHT EEN 
LEUKE JAZZ-STAD. MIJN FAVORIETE 

PLEKJE QUA MUZIEKSESSIES IN 
GRONINGEN IS CAFÉ ALTO, EEN LEUK 
KLEIN KROEGJE. HET ENIGE NADEEL 

IS DAT GRONINGEN EEN BEETJE 
GEÏSOLEERD LIGT, NIET ZO HEEL 

DICHTBIJ ANDERE STEDEN ZEG MAAR.

WWW.KLATWERK3.NL


