
HOTLINE MET ...

Dutch Jazz met Rolf Delfos en Bart Wirtz is 
elke zondag van 22.00 tot 23.00 uur te horen 
op Sublime FM. Voor Jazzism selecteren de 
heren steeds vijf Nederlandse jazzplaten.
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Aphranova
Aphranova maakt popjazz met een vleugje soul, funk en 
drum-’n-bass en ademt soms Noorse folk. Bijgestaan door Tony 
Hoyting (toetsen), Arthur Buitelaar (bas) en Ancel Klooster 
(drums/percussie) liet frontvrouw Angelique van Os (vocals/
sax) zich op de debuut-cd The Crossing inspireren door “de 
schoonheden van de natuur en humane verbinding”.

Wat betekent de bandnaam Aphranova?
“We zochten een sterke vrouw met wie we ons konden identificeren 
als muzikant, mens en groep. Zo kwamen we uit bij Aphra Behn, een 
onafhankelijke schrijfster en poëet uit de tijd van Shakespeare. In het 
nummer The Willing Mistress heb ik twee gedichten van haar 
samengevoegd. Daarnaast klinkt Aphra wat Afrikaans. Ik voel me 
verbonden met het continent en schrijf reisverhalen. Ik ben weliswaar 
de kartrekker en het gezicht van de band, maar Aphranova draait 
niet alleen om mij. We zijn een collectief.” 

Je speelt zelf geen saxofoon op jullie debuut-cd.
“Mijn focus ligt op de zang en het accent op de saxofoon is minder 
aanwezig. Ik ben fan van Noorse artiesten en ben erg blij dat 
saxofonist Karl Seglem op enkele nummers meespeelt. Hij laat  
fantastische dingen horen.” 

Hoe ga je het album promoten?
“Eind januari verscheen Little River als single en als videoclip bij RTV 
Drenthe, want in die provincie liggen onze roots. Op 23 februari is de 
cd-presentatie in De Oosterpoort samen met jazztrio Klatwerk3 feat. 
Marcel Kapteijn (Ten Sharp, red.). We proberen zoveel mogelijk 
aandacht in de landelijke media te krijgen. Ik hoop dat we dit jaar op 
een aantal mooie podia kunnen staan en ons wat meer in de kijker 
kunnen spelen. Volgend jaar zou het heel gaaf zijn als we met Karl 
Seglem wat festivals en concerten in Noorwegen kunnen doen. En 
dat hij daarna ook meespeelt bij onze concerten in Nederland.”

Cor Oliemeulen

1. Jules Deelder - Deelder Draait
Een groot dichter en jazzliefhebber is onverwacht 
vertrokken. Jules Deelder was naast zijn energieke 
verschijning als dichter en nachtburgemeester van 
Rotterdam bekend in de jazzscene. Hij speelde o.a. met 
het Bas van Lier Trio, New Cool Collective en op het 
laatst van zijn leven met tenorist Boris van der Lek. Voor 
kippenvel luister dan hun bewerking van Deelders 
gedicht Vogelvrij. Hij stelde als dj de compilatieserie 
Deelder Draait samen met onbekende Amerikaanse 
jazzmusici, maar die swingen wel de pan uit.  

2. AVA Trio - Digging The Sand
AVA Trio is opgericht in 2015 in Groningen en bestaat 
uit Giuseppe Doronzo uit Italië op baritonsaxofoon, 
mizmar, hulus, sola; Esat Ekincioglu uit Turkije op 
contrabas en Pino Basile op framedrums en cupaphone. 
Veelal onbekende instrumenten en dat maakt dit album 
een verrassing om te beluisteren. De musici spelen soms 
ingetogen en warm, dan weer energiek en groovy.

3. DeWolff - Tascam Tapes
In de jaren zeventig was de scheidslijn tussen rock en 
jazz minder groot dan nu. Solution, Alquin en 
Supersister hadden ijzersterke solisten die er flink op los 
improviseerden, zoals dat in de jazz meer gebruikelijk is. 
Maar nu toont gelukkig een groep als DeWolff met zijn 
laatste album Tascam Tapes - verwijzend naar de oude 
4-sporen recorder - dat een band live nog steeds in vuur 
en vlam kan staan en uitverkochte zalen trekt. 

4. Jimmy Rosenberg - Django’s Tiger 
Op 24 januari speelde Jimmy Rosenberg in het Bimhuis 
in het kader van Django Amsterdam een tribute aan 
deze legendarische gitarist en grondlegger van wat wel 
de gipsyjazz wordt genoemd. Op zoek naar een 
uitvoering van Jimmy stuitten we op dit album en voor 
ons is deze Jimmy Rosenberg net zo legendarisch. 
Ongelofelijk helder, virtuoos en bluesy.  

5. Casey and the Pressure Group - 
Comin’ Home Baby
We kenden Cees Schrama van Tros Sesjun en zijn 
tomeloze inzet voor de goede zaak van de jazzmuzikant.
In onze zoektocht naar alle jazz van Nederlandse bodem 
kregen we een heel andere kant van hem te zien: de 
hippe jazzpianist, studiomuzikant en producer. In 1970 
bracht hij onder de naam Casey and the Pressure Group 
het album Powerhouse uit, met onze favoriete 
bewerking van de jazzstandard Comin’ Home Baby. 
Eerbetoon aan deze invloedrijke man in de jazz.


