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VERVOLG JAZZ OP DE PLAAT
ROBERT ROOK TRIO
Momentum
OAP Records

Bezetting:
Robert Rook (p),
Thomas Winther Andersen (b),
Bart van Helsdingen (d).

Robert Rooks ‘Momentum’ is bij uitstek een narratief album. De
elf composities, op ‘Orbits’ van Wayne Shorter na alle van Robert Rook, en het spel van het trio zijn als vertellingen. Fantasievol, beeldend, verhalend, poëtisch en verrassend. Als een
aandachtig beeldhouwer beroert Rook de toetsen en laat zo
ontstaan wat verborgen lag. Door vernuftig gebruik van dynamiek in het spel komt het verhalend karakter treffend tot uitdrukking, typerend ook voor zijn oog voor detail en misschien
nog meer voor zijn nieuwsgierigheid. Het is alsof Rook in het
minutieuze schuren en schaven voortdurend zoekt naar veelkleurige schakeringen en misschien wel tot eigen verbazing
fraaie ontdekkingen doet. Pianotoetsen als flonkerende facetten
in een edelsteen met verrassende lichtvallen.

‘De beproefde vorm van het trio met piano,
bas en drums is bij Rooks een fascinerend vehikel.’
Dat geldt ook voor zijn begeleiders, de Noorse contrabassist
Thomas Winther Andersen en drummer Bart van Helsdingen, die
in hun spel eenzelfde soort belangstelling voor detaillering laten
horen. Naast begeleiding en kleuring van het verhaal spelen ze
het spel van de dialoog. Zo blijkt de veel beproefde vorm van
het jazztrio met piano, bas en drums nog altijd een fascinerend
vehikel, dankzij de innemende en prikkelende nieuwsgierigheid
van Robert Rook.
Frank Huser
Beluister en bekijk Robert Rook op zijn eigen website:
http://www.robertrook.nl

SAXOPHONE QUARTET DICKE LUFT
Carillon
Soundroots / Red Piano Records

Bezetting:
Arno Bornkamp (ss),
Dick de Graaf (ts),
Werner Janssen (as),
Nils van Haften (bs).

Een rondleiding in een museum geeft meer betekenis en diepgang. Daardoor zie je meer dan je aanvankelijk verwacht. Dat
geldt ook voor ‘Carillon’. Het album kan beluisterd worden als
een ‘gewoon’ saxofoonkwartet, maar de begeleidende tekst van
leider en componist Dick de Graaf voegt veel toe. De integrale
tekst is op zijn website te vinden.
‘Carillon’ is een suite van twaalf delen. Een carillon slaat elk uur.
Vandaar. De namen van de stukken verwijzen naar De Graafs
favoriete horloges (Seiko, Mondaine, Pontiac en Heuer en dergelijke) en diverse klokkentorens in Keulen (Dicke Pitter) en
Wasigny (Franse Ardennen). Een citaat uit de tekst van De
Graaf: “Mijn Mondaine horloge is een imitatie van de stationsklok van de Zwitserse spoorwegen. Voor mij is dit horloge de
herinnering aan de voorbereiding en productie van mijn prachtige cd ‘Schubert Impressions for Jazz Quintet’ in 2003 tijdens
een muziekfestival in Basel. Een relaxed swingende passage
krijgt een schurend vervolg door de dissonanten van het derde
uur. De altsax speelt een mooi uitgebalanceerde improvisatie
over de in octaven gespeelde strakke achtergrond. Een fijnmazig
ritmisch slotthema leidt naar een krachtig unisono slot.” Natuurlijk vraagt een dergelijk concept heel wat bladmuziek, maar er
wordt gelukkig ook stevig geïmproviseerd. Dat gebeurt steeds
weer op basis van een uurwerk. Aan de basis van ‘Carillon’ ligt
het essay ‘De toonklok’ van componist Peter Schat. Zijn toonladdermodellen bevatte twaalf delen; twaalf uren. De Graaf
werkt altijd met doordachte concepten, maar dit keer is hij
voornamelijk componist. Laat u rondleiden door zijn visie op het
ritme van de tijd.
Peter J. Korten
Meer informatie op: http://www.dickdegraaf.com/
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