
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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Robert Koemans

Hij viel op als bandleider, componist en pianist van het 
tienkoppige jazzensemble Coal Harbour. Robert Koemans volgt 
bij Jazz International Rotterdam een 21 maanden durend 
traject voor Nieuwe Makers dat is mogelijk gemaakt door het 
Fonds Podiumkunsten. Resultaat is het eerste album onder zijn 
eigen naam: Cross. Met bassist Alessandro Fongaro en 
drummer Willem Romers.

Heb je moeten smeken om te worden gevraagd? 
“Nee hoor, ze leerden me kennen via een concert van Coal Harbour 
en hebben me daarna benaderd. Ik krijg ondersteuning op artistiek 
vlak, zakelijke begeleiding, kan aankloppen bij mensen uit het veld en 
heb samen met Jazz International een plan opgesteld. Ik heb mezelf 
verplicht het onderste uit de kan te halen door twee mooie albums te 
maken; de tweede zal zijn met Coal Harbour.”

Vertel eens iets over Cross.
“Het album wisselt dromerige, verstilde soundscapes af met frisse 
ritmische composities en rauwe passages. Ik houd van ritmes die over 
elkaar heen lopen. Van de mix tussen melodie en toegankelijkheid die 
bij die melodie hoort en de frictie in de harmonie die er onder ligt. 
Het uitgangspunt is een raamwerk met heel veel ruimte om op het 
moment invulling aan te geven. Het gaafste is dat je elkaar daarmee 
kunt verrassen tijdens het spelen. Ik schreef alle stukken, behalve 
Philadelphia van Neil Young. Iets in die melodie triggerde mij altijd al. 
We hebben het gebruikt op de uitvaart van mijn moeder.” 

Wie zijn je muzikale helden?
“Een van mijn grote helden op de piano is Fred Hersch. Ik vind de 
manier waarop hij met zijn trio speelt altijd fris, op een impulsieve, 
verrassende manier. Het lijkt alsof hij bij een nummer steeds een 
compleet andere invalshoek kiest. Dat is iets wat ik probeer te 
vangen. Daarmee hou je elkaar op het puntje van je stoel.” 

Cor Oliemeulen

1. Juraj Stanik Trio - Inside Out 
Na een tournee door Indonesië, het geboorteland van 
Rob Madna, besloten pianist Juraj Stanik en bassist 
Frans van der Hoeven de originele compositie Inside Out 
van Madna voor hun nieuwe album op te nemen. Het 
werd een eerbetoon van Stanik aan de Nederlandse 
jazzhelden die hem inspireerden, zoals ook Ack van 
Rooyen. Samen met drummer Roberto Pistolesi speelt 
het trio verder composities van Stanik en jazzstandards.  

2. Rob Madna Trio - Jazz Behind The Dikes 
Voor opnamen van de meester zelf zouden we kunnen 
wijzen naar Madna’s platen die hij maakte met Herman 
Schoonderwalt of Don Byas. Ook de radio-opnamen uit 
1976 met Ferdinand Povel zijn fenomenaal. Maar om de 
autodidactische pianist en componist aan het werk te 
horen in zijn vroege jaren, luister dan deze plaat. 
Swingend, beheerst en lichtvoetig. Prachtig. 

3. Simon Hölscher - Inner Home 
De jonge componist en drummer Simon Hölscher 
besloot na zijn vierjarige studie aan het conservatorium 
in Utrecht zijn master te halen in Aalborg Denemarken. 
Daar ontmoette hij veel jonge musici uit diverse 
Europese landen, wat resulteerde in deze frisse plaat. 
Wat direct opvalt, is het positieve energieke samenspel 
van deze jonge honden, die er zin in hebben. Moderne 
jazz en groove in zeer volwassen composities.

4. K.O. Brass! - Keyo
Deze musici begonnen als blazerssectie bij Kyteman en 
besloten wat er ook zou gebeuren als sectie met elkaar 
te blijven spelen. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder 
en heeft K.O. Brass! in Osnabrück een schitterende 
plaat opgenomen. Wij waren blij ze in studio Exalto te 
ontmoeten voor ons programma Humble Heroes en 
vanaf het begin raakten we overrompeld door het 
uitmuntende samenspel en de prachtige stukken. Met 
onverwachte invalshoeken en gedurfde lagen maakt dit 
blazerskwintet een compleet eigen geluid. 

5. Rob Pronk - The Bebop Years (1950-1957)
Het Nederlands Jazz Archief brengt soms van die parels 
uit: opnamen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dit 
keer van de man die vooral bekend is geworden als 
dirigent en arrangeur. Drie unieke studiosessies uit 1957 
van trompettist-pianist Rob Pronk, die in latere jaren 
furore zou maken als arrangeur en orkestleider in 
Duitsland en ook voor het Metropole Orkest stond. Op 
deze cd hoor je bebop van hoog niveau met Pronks 
mooie trompetlijnen. 


