
Hotline met ...

Renske Taminiau 
Na haar onvolprezen album Move Me is het zeven jaar vrij 
stil gebleven rond Renske Taminiau. Ze kreeg twee 
dochters, schreef liedjes voor films (Lotus) en artiesten 
(Ruben Hein). Op 26 mei presenteert ze haar nieuwe, zeer 
persoonlijke conceptalbum What Stays When The Lights Go 
Out tijdens een groen concert in Museum Voorlinden.

Heb je ontdekt wat er overblijft als het licht uitgaat?
“Ik zit in een levensfase waarin je te maken krijgt met verlies en 
identiteitsverandering. Per liedje heb ik geprobeerd te 
onderzoeken wat mij bezighoudt, wat ik wil doorgeven en 
waarin ik geloof. Ik combineer tekst en klanken met beeld en 
artwork om de wereld beter te kunnen begrijpen en dingen een 
plek te kunnen geven, zoals een veranderende relatie en een 
miskraam. Ik probeer het zo te formuleren dat mensen zich erin 
herkennen en er iets mee kunnen.”

De laatste woorden van Wubbo Ockels inspireerden jou.
“Het nummer Turn To Black gaat over zijn afscheidsspeech. 
Waarom zijn we niet actiever geweest, waarom hebben we 
alleen maar afgewacht? We kunnen meer dan we nu voor de 
wereld doen.”

Hoe heb je je muzikaal ontwikkeld?
“De muziek is heel organisch, je weet nauwelijks hoe het 
ontstaan is. Alles is vervlochten, vaak zonder afgebakend refrein. 
Het is een uitdaging om al onze instrumenten bij elkaar te 
brengen en iets spannends te creëren, terwijl het nog steeds heel 
toegankelijk blijft, en soms juist ook bewust heel leeg. Vroeger 
voelde ik me veilig in een bepaald gebied in mijn stem, misschien 
meed ik meer de hoogte. Nu durf ik mijn stem op de voorgrond 
te zetten. Ik ben zover dat ik denk dat ik iets te vertellen heb en 
dat dat gehoord mag worden. Je niet te verontschuldigen voor 
wie je bent.” 

Cor Oliemeulen

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. Rein de Graaff - Point Of No Return
Onze kennismaking met pianist Rein de Graaff was de lp 
Point Of No Return (1975) die hij opnam met saxofonist 
Dick Vennik, bassist Henk Haverhoek en drummer Eric 
Ineke. De vrije, energieke en modale manier van spelen 
van dit kwartet werd in de loop der jaren ingeruild voor 
meer bebop en in die samenstelling tourde De Graaff met 
de groten der aarde. Nu heeft hij besloten om te stoppen 
met optreden en was daar afgelopen maand een 
uitverkochte afscheidstournee. 

2. Weval - The Weight
Sinds hun debuutplaat in 2013 zijn Harm Coolen en 
Merijn Scholte-Albers met Weval uitgegroeid tot één van 
de beste elektronica-acts die ons land te bieden heeft. Ze 
brengen live echter meer doordat ze alles uitvoeren met 
een volledige band en deze goed gelukte symbiose wordt 
doorgezet op hun nieuwe album The Weight. Met deze 
zeer goede productie leidt Weval ons naar een nieuw 
tijdperk van elektronica en echte instrumenten.

3. Broken Brass Ensemble - With A Vengeance
Dit blazersensemble bestaat uit een aantal jonge honden 
in het oosten van het land. Het genre met blazers en 
slagwerk is het laatste decennium populair geworden en 
het Broken Brass Ensemble lijkt goed stand te houden 
gezien hun tours door heel Europa en afgelopen maanden 
op de grote poppodia in Nederland. Dit album klinkt als 
een klok, barst van de energie en is met verve gemaakt.

4. Flink! - It’s Dangerous
Afgelopen maart presenteerde Arthur Flink zijn nieuwe 
album. Geproduceerd in samenwerking met Timothy 
van der Holst (o.a The Jazzinvaders en Laura Vane) blijft 
Flink - voormalig State of Monc-trompettist - trouw aan 
zijn ’Nu jazz’-sound: mooie weloverwogen songs met 
prachtige sounds en fijne grooves en invloeden vanuit 
de funk, disco en drum-‘n-bass. 

5. Franz von Chossy - Life Theater
Een pianotrio is een van de meest intensieve vormen van 
ensemblespel: voortdurend actie en reactie, en elkaar 
vinden in timing en aanvullen waar nodig. Met Clemens 
van der Feen en Kristian Krajncan krijg je een 
betoverend geheel met magische momenten van 
samenspel, veel verschillende sferen en een ongelofelijke 
vermenging van impro en thematisch materiaal. Als 
luisteraar waan je je op een muzikale reis en dat is de 
verdienste van dit betoverende trio.
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