Hotline met ...
Dutch Jazz, het radioprogramma waarin de
Nederlandse jazz centraal staat, is elke zondag van
22.00 tot 23.00 uur te horen op Sublime. Deze
selectie van vijf platen is speciaal samengesteld
door presentatoren Rolf Delfos en Bart Wirtz.

Jasper Blom

2. Pete Philly - Lift
Nadat rapper Pete Philly grote (internationale) successen
boekte met Perquisite, hoorden we lang niets meer van
hem. De ziekte van Lyme legde hem plat en het duurde
even voordat hij vorig jaar terugkeerde met een aantal
sterke singles. Nu is daar de ep Lift, waarvoor hij onder
anderen samenwerkte met toetsenist Daniel von
Piekartz en drummer Jamie Peet. Door het akoestische
karakter van het instrumentarium en de invloeden van
zijn Afro-Caribische roots een zeer sterke comeback.
Unieke benadering van zang en rap vol vuur en energie.

De Buma Boy Edgar Prijs gaat jaarlijks naar een musicus die
een waardevolle bijdrage levert aan de Nederlandse jazz en
geïmproviseerde muziek. Op 4 december mocht de alle genres
overschrijdende saxofonist Jasper Blom een geldbedrag van
12.500 euro en de plastiek ‘John Coltrane’ van Jan Wolkers in
ontvangst nemen.
Waar ga je die bronzen sculptuur neerzetten?
“Die plastiek heeft al heel wat meegemaakt. Ik ga hem in ieder geval
niet in de kofferbak achterlaten net als Hans Dulfer. Ik ga hem ook
niet in het water houden zoals Han Bennink deed. Ik probeer hem op
een plek neer te zetten waar die wel tot zijn recht komt. En binnen.
Ik wil hem graag heel houden.”

3. Maria Mendes - Close To Me
De ambitie van deze (in Nederland woonachtige)
Portugese zangeres blijkt meteen al door de
aanwezigheid van het Metropole Orkest in het eerste
stuk. Het orkest is te horen op vier van de elf stukken en
zelf tekende ze met dirigent John Beasley voor de
arrangementen. Waar op eerdere platen weleens Engels
te horen was, zijn alle stukken in het Portugees
gezongen. Met haar vaste band, of alleen een stuk met
vibrafonist Vincent Houdijk, dit album blijft afwisselend.

5. Reinier Baas en Ben van Gelder - Mokum In Hifi
Een ode aan de stad Amsterdam, waar de gitarist en
saxofonist elkaar vonden en niet meer loslieten. Een duo
van wereldformaat, dat nu met een prachtig
opgenomen album laat zien wat er mogelijk is op het
gebied van techniek en beheersing van hun
instrumenten. Aangevuld met prachtige composities
creëert dit duo een mooie sfeer vanuit de stad die hen
voedde: Mokum.
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4. Rob Agerbeek - Home Run (1971)
Wij waren al fan van jazzpianist Rob Agerbeek vanwege
zijn diepgeworteld gevoel voor groove. Nog regelmatig
te horen op de diverse jazzpodia in Nederland en niets
aan glans verloren. Eind jaren 90 tourde hij met de
boogiewoogiepianisten Rob Hoeke en Jaap Dekker door
Nederland, want ook deze stijl beheerst hij feilloos.
Home Run laat nog een andere kant zien: de souljazz.

Je gaat in 2020 een Buma Boy Edgar-tournee maken. Wat
houdt dat in?
“Vanaf 2015 ben ik met het Jasper Blom Quartet gastsolisten gaan
uitnodigen. Dat was in eerste instantie Bert Joris op trompet, met het
programma Polyfonie Van De Lage Landen. Daarna speelde
trombonist Nils Wogram mee in Meer Polyfonie. In die bezettingen
onderzochten we het verschijnsel polyfonie (meerstemmigheid) op
allerlei manieren. Komend jaar spelen we Polyfonie 3 samen met
piantist Pablo Held. De bedoeling is steeds om na een paar concerten
een livealbum op te nemen. Leidraad ditmaal is de Toonklok van
klassiek componist Peter Schat waarin ik de laatste tijd geïnteresseerd
ben geraakt. De Toonklok is een simpele manier om toonreeksen te
maken die je ook improviserend kunt gebruiken. Het eerste concert is
op 29 april, in mei spelen we nog vier keer, waarvan het laatste
concert in Vredenburg als de cd wordt opgenomen.”
Wat zeg je tegen je studenten die ook zo’n mooie prijs willen
winnen?
“Niet met dat soort dingen bezig zijn. Ga stap voor stap, hou plezier
in het muziek maken, kijk vooruit en blijf jezelf ontwikkelen.”
Cor Oliemeulen
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1. DASH! - Rewired
Wat ooit begon als een grote band rondom saxofonistklarinettist Maarten Ornstein is al een paar jaar een
vreselijk goed trio met Eric Hoeke op drums en Alex
Oele op bas. Hun nieuwe album Rewired is verbluffend.
De polyfone instrumenten worden geen moment gemist
door de aanwezigheid van effecten op sax en klarinet.
Sferisch, meeslepend en bovenal prachtig gespeeld door
een trio waar je er niet zoveel van hoort.

