
Prashant Samlal
Hij won de Conservatorium Talent Award 2018 en mocht dit 
jaar optreden op Jazz in Duketown. Als sideman in 
verschillende bands achtte de 23-jarige gitarist-componist de 
tijd rijp voor zijn eigen Prashant Samlal Quartet, met drie 
andere afgestudeerde muzikanten van het Utrechtse 
Conservatorium. Hun debuutalbum Here And Now is te 
beluisteren via streamingdiensten, maar verschijnt ook op cd.

Alle nummers klinken vrij relaxed. Je speelt liever rustig dan 
virtuoos?
“Ja, ik hou van mooie melodielijnen en rijke harmonieën. Verder laat 
ik me graag inspireren door moderne jazz en allerlei andere soorten 
muziek. Dat begon bij Jimi Hendrix, daarna gitaristen als Jim Hall, Pat 
Metheny en Kurt Rosenwinkel. Er bestaat geen beste gitarist, ieder 
heeft zijn eigen manier van spelen, componeren en improviseren. 
Mijn kwartet heeft een bepaald soort akoestische klank. Ik noem het 
een moderne kamermuziekklank. Maar live spelen we altijd anders, 
het hoort bij het jazzidioom dat je elkaar blijft verrassen.” 

Vanwaar de albumtitel?
“Enerzijds is de gedachte van het in het hier en nu zijn en muziek 
maken. Anderzijds een soort van speling naar een moderne klank. 
Een geluid van nu. Dat probeer ik op te zoeken in mijn eigen muziek. 
Alles wat ik tof vind en onbewust in mijn stijl is gaan zitten, probeer 
ik te uiten in mijn composities en improvisaties. Ik schrijf graag zo 
persoonlijk mogelijk, wat ik voel en wat ik hoor. Over mensen die ik 
ontmoet en plekken waar ik kom. Ik probeer goed te observeren en 
aanwezig te zijn.”

Je leeft in het hier en nu, heb je wel plannen voor de 
toekomst?
“Ik wil in ieder geval zoveel mogelijk met mijn kwartet spelen. Daarnaast 
met andere bands, zoals die van Marit van der Lei en Jens Meijer. Wat ik 
momenteel schrijf voor andere bezettingen, is meer elektrisch.”

Cor Oliemeulen
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Hotline met ...

Dutch Jazz 5

Dutch Jazz, het radioprogramma waarin de 
Nederlandse jazz centraal staat, is elke dinsdag 
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.

1. Trio You Name It! - Just Between You And Me
Onlangs overleed bassist Eric Timmermans, veel te 
vroeg. Hij speelde en organiseerde concerten, vooral in 
de regio Haarlem, en was naast musicus ook financieel 
administrator voor musici. Dat kantoor droeg dezelfde 
naam als zijn jazztrio: You Name It! Deze naam, evenals 
Eric zelf, zal nog lang naklinken en een glimlach bij 
enorm veel mensen uit de Nederlandse muziekscene 
teweegbrengen. Daarnaast wordt er op dit album uit 
1995 gewoon ontzettend goed gespeeld, niet in de 
laatste plaats door gastsolist Ferdinand Povel op sax. 

2. Doppler Trio - Nebula
In de traditie van Avishai Cohen zijn er vele pianotrio’s 
die dezelfde richting inslaan, maar het Duits-
Nederlandse Doppler Trio heeft meteen een eigen geluid 
en omarmt het. Sferische stukken worden afgewisseld 
met oneven maatsoorten en de inzet van extra sounds 
en zang, zoals op het prachtige nummer Star, trekt je 
direct in de muziek. Daniel van der Duim (piano), Floris-
Jan van den Berg (bas) en Hendrik Eichler (drums) 
brengen daarmee een indrukwekkend debuut.

3. Arifa - Secret Poetry
Alex Simu (RO), Franz von Chossy (DU) en Sjahin During 
(TR/NL) brengen hun muzikale roots samen op het 
nieuwe album van Arifa. Oude muzikale tradities uit het 
Midden-Oosten en de Balkan worden gemixt met 
geïmproviseerde klanken. 

4. Swinging Soul Machine - It’s An Ill Wind That 
Blows Nobody Any Good
Swinging Soul Machine mag dan nog steeds actief zijn, 
hoe bijzonder was dat 53 jaar geleden: een band die 
soulartiesten van het eerste uur begeleidt? Na toeval 
werd een B-kant met een eigen nummer opgepikt door 
Lex Harding en Spooky’s Day Off (zanger Ivan ‘Spooky’ 
Groeneveld was niet in de studio) werd de grootste hit. 
Wij stuitten op een ander werk en waren blij verrast: It’s 
An Ill Wind That Blows Nobody Any Good uit 1969 en 
zeggen: ‘kom op Swinging Soul Machine, breng weer 
eens wat uit.’

5. Miguel Rodríguez Trio - Keepsake
Daar waar Rodríguez nog energiek en virtuoos teruggreep 
naar de flamenco en dit combineerde met jazzinvloeden 
(zijn tweede album Contra Sentido uit 2015) speelt hij nu 
volledig in de jazz- c.q. swingtraditie met Keepsake. Een 
van de jonge talenten die zich definitief gevestigd hebben 
binnen de Nederlandse jazzscene.
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