
Teus 
Nobel

We zijn allemaal familie van elkaar. Die gedachte is het 
uitgangspunt van Journey Of Man. Het vierde album van 
trompettist Teus Nobel kwam tot stand door een intensieve 
studie van het werk van zijn grote muziekheld Woody Shaw. De 
Teus Nobel Liberty Group presenteert het album op 23 februari 
in Paradox te Tilburg.

Hoe kwam je op de albumtitel?
“De plaat is geïnspireerd op het boek Journey Of Man van Spencer 
Wells. Hij toont aan dat we afstammen van één enkele man. Dat 
betekent dat we allemaal familie zijn. Raar principe, omdat we overal in 
de wereld in oorlogen en conflicten verwikkeld zijn, vaak omdat de ene 
groep zich verheven voelt boven de andere. Het eerste stuk van het 
album, Chasing Reality, begint met een grote klap, de big bang, daarna 
is er verwarring en een zoektocht naar samensmelting.”

Tien jaar na je bachelor heb je recent nog je master gedaan.
“Ik wilde het intellectuele erfgoed van mijn grote trompetheld Woody 
Shaw opnieuw gaan bestuderen. In een interview noemde hij het boek 
Journey Of Man en zette me op het spoor van dit nieuwe album. Ook 
omdat hij veel invloeden uit de klassieke muziek haalde. Atonale 
muziek met grote intervallen. Een ander klankspectrum, open en 
modaal. Ik heb er mijn eigen vocabulaire mee gebouwd en in mijn 
solo’s op het album verwerkt.” 

Waarom speel je liever jazz dan klassiek?
“Hoeveel bewondering ik er ook voor had, ik merkte dat die klassieke 
trompetconcerten al door zoveel mensen waren vertolkt en allemaal op 
min of meer dezelfde manier. Ik wil veel meer muzikale vrijheid en niet 
een dirigent die voor mij bepaalt hoe ik een stuk moet spelen. In jazz 
heb je improvisatie en is het Teus die bepaalt wat er gebeurt. Maar van 
die klassieke techniek heb ik nog steeds profijt.”

Cor Oliemeulen

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. Jungle by Night - Livingstone
De band die vanaf het debuutalbum in 2011 elk festival 
op z’n kop zet, maakt het weer waar met het nieuwe 
album Livingstone. Energiek als altijd, maar met meer 
diepgang in sound en harmonie, is het niet alleen 
afrobeat, maar creëert de band een totaal eigen sound. 

2. Minyeshu - Daa Dee
Minyeshu Kifle Tedla is een in Nederland wonende 
Ethiopische zangeres. Op haar nieuwe album brengt ze 
een hedendaagse mix van haar roots en westerse 
klanken en grooves. Wij waren altijd al fan van jazz uit 
Ethiopië, zoals de legendarische albums Etiopique. Door 
de grote groep goede musici heeft Daa Dee soms 
dezelfde associatie, maar wel heel 2019.

3. Lazy Bird Quintet feat. Enno Spaanderman 1978 
- Recordame
Tenorsaxofonist Enno Spaanderman vierde onlangs zijn 
85ste verjaardag in de Regentenkamer in Den Haag. U 
kunt het vergeten op Itunes of Spotify, surfend op het 
internet komt u Spaanderman alleen tegen in Haagse 
bezettingen met o.a. Niels Tausk, Barry Olthof en Remco 
Hofman anno 2018. Wij lieten het er niet bij zitten en 
kwamen op het Lady Bird Quintet en wat blijkt: 
Spaanderman speelt prachtig tenorsax, intens, modern 
en vol energie en mooie lijnen. Wat een gaaf kwintet. 
Recordame illustreert dit overduidelijk. 

4. Braskiri - The Couch Principle
De band o.l.v. Bert Lochs kiest voor een niet alledaagse 
bezetting: trompet, Big Brass, keyboards en drums. 
Stuwende lijnen van Steffen Granly op de tuba (zoals in 
Doc Brown waarin hij minutenlang doorblaast alsof het 
de gewoonste zaak van de wereld is) en een zeer 
melodische aanpak (Arya) zorgen voor een gevarieerd 
modern jazzalbum zonder te vervallen in een overdaad 
aan ‘koper’. De groove en swing van Wim Kegel op 
drums en het pianowerk van Dirk Balthaus niet te 
vergeten. Hun beste album tot nu toe.

5. Ed Verhoeff, Izaline Calister, Angelo Verploegen- 
Live At The Concertgebouw
Izaline Calister was niet meer van plan een album op te 
nemen. Gelukkig is een aantal optredens in het 
Concertgebouw geregistreerd. Ed Verhoeff weet als 
geen ander Izaline te begeleiden met zijn prachtige 
sound en Angelo Verploegen fietst daar met zijn 
fluwelen geluid zeer bekwaam omheen.
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