
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.
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Saskia Laroo is al veertig jaar een van de toonaangevende 
vrouwen op trompet. ‘Lady Miles of Europe’ speelde met veel 
grote namen en in alle uithoeken van de wereld. Net terug van 
een tour door de VS bellen we over haar jubileumalbum 
Trumpets Around The World.

Je speelt bijna alle instrumenten zelf: trompet, sax, bas en je 
zingt. Waarom heb je daar deze keer voor gekozen?
“Ik vind het ontzettend leuk om andere instrumenten te kunnen spelen. 
Er spelen heus ook andere muzikanten op het album, zoals een goede 
bassist uit Amerika en een fantastische Nederlandse saxofonist. In 
Burundi heb ik met twee rappers opgenomen en verder hoor je een 
sample van een jonge Indiase zangeres en een improvisatie van een 
salsazanger uit Puerto Rico.” 

Ook ditmaal hussel je alle genres door elkaar: jazz, dance, hiphop, 
reggae, wereldmuziek. Vind je het lastig om te kiezen? 
“Het is mijn missie om mensen te verleiden om andere stijlen ook leuk te 
vinden. Of het commercieel is om voor een zo groot mogelijk publiek op 
te treden? Ik heb in Brazilië voor 25.000 man gespeeld, en in Mexico 
voor 11.000. Als je zoveel mensen in beweging kunt brengen met je 
muziek ...”

Het album kent een opmerkelijke ontstaansgeschiedenis.
“Het lag er al in 2015, maar ik had toen giga veel buitenlandse tournees. 
Er was bovendien een brand in Hartford, Connecticut (waar ze woont 
met echtgenoot en pianist Warren Byrd, red.). Appartement, studio en 
muziek waren verwoest. Alle apparatuur en instrumenten zijn later 
tijdens een inbraak gestolen, dus ook al mijn trompetten. Alleen mijn 
contrabas had ik gelukkig nog. Met fundraising hebben we 10.000 
dollar opgehaald. Ook met subsidie van de Jazz Foundation in New York 
en de stad Hartford, en een beetje spaargeld konden we een 
appartement kopen. We moesten ons leven opnieuw opbouwen.”

Cor Oliemeulen
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1. Lars Dietrich - Lars Lucy 8legions
Je kunt saxofonist Lars Dietrich zonderling noemen. Het 
resulteert in ieder geval wel in de meest 
vooruitstrevende muzikale gekte die er op dit moment 
in de Nederlandse jazzscene is. Naast componeren en 
spelen, ontwierp en codeerde hij zijn eigen muzikale 
computers die hij koppelde aan zelf ontwikkelde 
instrumenten en hentai-figuren zoals Lucy. 

2. Rob Franken Electrification - Vijf lp’s
678 Records brengt oude unieke opnames uit. Zo 
gebeurde dat ook met Absorbed Love, Together, Blue 
Sky Fingers, Don’t Stop, Colours en Images; vijf lp’s 
waarop toetsenist Rob Franken (veel te vroeg overleden 
in 1983) centraal staat. Hij was de eerste man die de 
Fender Rhodes in Nederland introduceerde en nam in de 
studio ontzettend veel muziek op, bedoeld als 
achtergrondmuziek voor tv en film. Jaren 70 op vinyl.

3. Jasper Soffers - Just Being Me
Omdat Jasper Soffers al jaren speelt in het Metropole 
Orkest, vaste begeleider is van de wereldberoemde 
trompettist Till Brönner en veelgevraagd sideman bij 
diverse musici en orkesten, zal het grote publiek zijn 
naam wellicht niet kennen. Hopelijk komt daar met zijn 
eerste cd onder eigen naam verandering in, want dat 
zou hem de erkenning geven die deze sublieme pianist 
toekomt. Alle acht tracks boeien tot het eind. 

4. Marva Hodge - Think About The Good Times 
(B-kant van single You’re The One For Me, 1969)
Op zoek naar repertoire voor onze Summergrooves de 
afgelopen zomer stuitten we op een wonderlijke single 
van Marva Hodge en vielen we als een blok voor haar 
soul, met name voor Think About The Good Times. In 
1966 komt zij vanuit Aruba naar Nederland en sluit zich 
aan bij de band Moody Sec. Let The Sunshine In wordt 
een hit en belandt in de Top 40. 

5. Vara Jazz 8219 - Wes Montgomery en Clark Terry 
(met Pim Jacobs, Ruud Jacobs en Han Bennink, 1965)
Eerbetoon aan de onlangs overleden bassist Ruud 
Jacobs, die onvoorstelbaar veel betekend heeft voor de 
Nederlandse muziek. Halverwege de jaren 50 maakten 
de broers furore, zeker na de komst van Wessel Ilcken. 
Voor de topleague van de Amerikaanse jazzscene was 
het lucratief om in Europa met lokale musici platen op 
te nemen. Als geen ander verstonden Ruud en Pim de 
taal om snel te handelen en hun kwaliteit als 
jazzmusicus in te zetten. Bijzondere opnamen.


