
Rembrandt Frerichs
De ongrijpbare pianist Rembrandt Frerichs verkent 
voortdurend de grenzen tussen jazz, klassiek en wereldmuziek. 
Dat leidde tot It’s Still Autumn dat zijn trio maakte met de 
beroemde Perzische kamancheh-speler Kayhan Kalhor. Ze 
trokken al volle zalen in Iran, Amerika en Londen en 
presenteren dit bijzondere album op North Sea Jazz.

Wat is dit voor muziek?
“Vanuit mijn artistieke intuïtie zoek ik contrasten die elkaar aanvullen. 
De vleugel is een typisch westerse uitvinding: heel precies, heel 
mechanisch. De kemenche van Kayhan Kalhor is een heel simpel ding 
uit de negende eeuw: een paar snaren, een kleine ronde body met 
een vissenhuid als klankkast. Het album is een trip met twee lange, 
opgeknipte hoofdstukken, als in een mooie roman. De thema’s zijn 
een paar duidelijke melodieën - uit Armenië, Iran en composities van 
mij en Tony Overwater - die we als uitgangspunt nemen om daarmee 
op avontuur te gaan. Onze muziek ontwikkelt zich continu, we 
improviseren tachtig, negentig procent. Ieder concert is anders. Het 
album gaat over de herfst: mooie landschappen, mooie herfstkleuren. 
Je hoort natuur, je wordt meegenomen, maar luisteraars moeten er 
wel hun eigen verhaal op kunnen projecteren. Het is een meeslepend, 
beeldend album. Tenminste, dat is wat ik van mensen hoor.”

Ik zag je samen met Kayhan Kalhor bij Paul Witteman.
“Het is het meest gedeelde item van vier jaar Podium Witteman. Dat 
is heel verrassend en overweldigend, veel mensen waren ontroerd 
door de muziek. Sindsdien is er belangstelling uit het hele land, zeker 
niet alleen van het geijkte jazzpubliek of liefhebbers van klassieke 
muziek. Er kan iets moois ontstaan als mensen uit verschillende 
culturen samenwerken en samen kunst maken.”

Wilden je ouders liever dat je kunstschilder was geworden in 
plaats van pianist?
“Mijn broer heet Vincent, dat zegt denk ik genoeg.”

Cor Oliemeulen
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Hotline met ...

Dutch Jazz 5

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

1. Jameszoo & Metropole Orkest - Melkweg
Jameszoo (Mitchel van Dinther) is een van de meest 
eigenzinnige producers van deze tijd. Niet voor niets 
tekende hij een platendeal bij het wereldberoemde 
Brainfeeder. Na het album Fool was het tijd voor een 
optreden bij het Amsterdam Dance Event samen met 
het vijftigkoppige Metropole Orkest. Dirigent Jules 
Buckley nam de prachtige arrangementen voor zijn 
rekening en met Richard Spaven (drums), Niels Broos 
(keys), Binkbeats (percussie), John Dikeman (saxofoon) 
en uiteraard Jameszoo zelf (electronics, synthesizer, 
Wurlitzer) resulteert dit in een avontuurlijk eigentijds 
album. 

2. Marutyri - Live At Raysland Studios
De jonge honden uit Rotterdam besloten de live-energie 
van de concerten van de afgelopen jaren te vatten in 
een live-ervaring in de studio. Marutyri is een sterke 
hedendaagse fusionformatie en komt zeer ingespeeld 
het podium op. Ze kiezen voor rauw en puur. Fijne 
grooves, mooie thema’s, een formatie die verder 
duidelijk gegroeid is.

3. Metropole Orkest (1975) feat. Ack van Rooyen - 
Ballad Of The Sad Young Man
Ack was te gast in ons nieuwe programma Humble 
Heroes waar we een aantal sessiemusici de kans geven 
twee stukken naar keuze op te nemen, gekoppeld aan 
een interview. En die Ack, trompettist en 89 jaar oud, 
speelt nog steeds de sterren van de hemel. Wat een 
sound en wat een vertolking. 

4. Maarten Hogenhuis Trio - Rise & Fall
Saxofonist Maarten Hogenhuis is vooral bekend van het 
succesvolle kwartet BRUUT!, maar maakte inmiddels 
ook een tweetal trio-cd’s: 4/3 en Mimicry. En nu is daar 
het derde album: Rise & Fall, met de Brit Phil Donkin op 
bas en Mark Schilders op drums. Deze laatste was 
tevens verantwoordelijk voor de opname in een mooi 
kerkje in Oosterbierum en dit zorgt voor een warme 
sound. 

5. Juraj Stanik - I Wonder
Juraj mag dan een van Europa’s beste pianisten zijn, 
bescheidenheid siert de man. Geen bombarie dus rond 
dit album, geen pr-offensief en het wordt zelfs niet 
fysiek uitgegeven. Dit album nam Stanik op voor Sound 
Liaison, een bedrijf dat zich richt op de liefhebbers van 
mooie hifi-opnamen. Het resultaat is werkelijk goed in 
elk aspect. Wat een pianist.
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