
HOTLINE MET ...

Dutch Jazz met Rolf Delfos en Bart Wirtz is 
elke zondag van 22.00 tot 23.00 uur te horen 
op Sublime FM. Voor Jazzism selecteren de 
heren steeds vijf Nederlandse jazzplaten.
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Yaşam Hancılar
Yaşam Hancılar studeerde af als ingenieur in Istanbul en 
speelde er in een jazzbandje. Op zijn dertigste kwam hij naar 
Amsterdam waar hij aan het conservatorium studeerde en 
inmiddels een succesvolle muziekschool runt. Zijn derde album 
Rush Hour is een eerbetoon aan ‘zijn’ Turkse stad. De 
jazzzanger wordt harmonieus begeleid door Coen Molenaar 
(piano), David de Marez Oyens (bas) en Enrique Firpi (drums).

Waarom kende ik jou nog niet? 
“Ik krijg altijd goede reacties van de pers, maar de boekingen gaan 
vooralsnog lastig. Het is altijd moeilijk voor een nieuwe jazzmuzikant 
om bekend te worden. De nieuwe lichting komt vaak pas in het 
nieuws als iemand een prijs wint of een speciaal verhaal heeft.” 
 
Maar jouw verhaal is toch speciaal? Turkse jazzzangers liggen 
niet voor het oprapen. 
“In ons huis klonk bijna altijd klassiek of Engelstalige popmuziek. 
Maar in Turkije was het niet mogelijk om een goede jazzopleiding te 
volgen. Op de universiteit nam ik jazzgitaarles en moest ik iets spelen 
van George Benson. Vanaf toen droomde ik van een jazzcarrière. Ik 
vind traditionele Turkse muziek ook prachtig - ik ben niet voor niets 
dirigent van een Amsterdams Turks volksmuziekkoor - maar als ik zelf 
zing of speel, wil ik het liefst jazz doen.”

Je hebt een mooie geschoolde stem, maar sommigen vinden 
hem wat braaf. 
“Ik heb een tenorstem, de meeste jazzzangers hebben een bariton, 
of nog lager. Ik haal veel inspiratie van Carmen McRae, Ella 
Fitzgerald, Tony Bennett en Frank Sinatra. Ik heb veel van hen 
geleerd, maar kies zelf voor de modernere, avontuurlijkere kant. Zoals 
Betty Carter en een van mijn grote voorbeelden, Mark Murphy, maar 
die heeft juist een hele rauwe stem. Tja, dat is dan ook mijn dilemma 
om ‘braaf’ te zijn: moet ik nu ook veel gaan drinken en roken?”

Cor Oliemeulen

1. Yaşam Hancılar - Rush Hour
De Turks-Nederlandse jazzzanger Yaşam Hancılar 
maakte een album geïnspireerd op ‘zijn stad’ Istanbul. 
Istanbul is gebouwd op zeven heuvels, met ieder een 
uniek verhaal en achtergrond. Daarom zeven stukken 
op dit album met ieder een eigen verhaal. Yaşam zijn 
muzikale metgezellen op Rush Hour zijn Coen 
Molenaar (piano), David de Marez Oyens (bass) en 
Enrique Firpi (drums). 

2. Robert Koemans - Cross  
Robert Koemans behoort tot de nieuwe lichting 
jazzmusici en is als pianist en arrangeur verbonden met 
jazzgroepen in Rotterdam (The King Swings, Coal 
Harbour). Als Nieuwe Maker bij Jazz International 
Rotterdam kon hij een prachtig trioalbum opnemen 
waarin alles om Koemans draait; een zoektocht om zijn 
muzikale breedte en ideeën uit te werken. 

3. The Jacob Brothers - In Jazz (1958)
Reeds meerdere malen hebben wij stukken gedraaid van 
dit illustere duo, want zij waren de meest gevraagde 
sessiemuzikanten eind jaren 50 en jaren 60. Elke 
Amerikaan van naam mocht een album opnemen en 
direct werden de gebroeders naar voren geschoven. Van 
Wes Montgomery en Clark Terry tot en met Don Byas en 
Herbie Mann. Echter bij het zoeken naar gegevens van 
het nummer A Salute To Sonny stuitten we op de vraag 
wie de tenorsaxofonist was. Naast Herman 
Schoonderwalt op altsax blijkt het dus Ruud Jacobs zelf. 
Met Ruud Pronk op drums en Jan Fens op contrabas. 

4. Roos Jonker - Roos Jonker & Dean Tippet
Zangeres Roos Jonker debuteerde in 2010 met het 
album Mmmmm. Daarna was het lang stil, te lang, 
maar nu is daar eindelijk een vervolg. Samen met Dean 
Tippet speelde ze al in de band van Benny Sings toen ze 
besloten om wat op te nemen. Met hulp van producer 
Eelco Topper (aka Falco Benz) resulteerde dat in een 
plaat die ze zelf duiden als bedroom lullaby pop, ofwel 
een mix van intieme songs die doen denken aan de 
zwoele duetten van grote Braziliaanse duo’s. 

5. MrLuca Jazz voor Kinderen - Jazz Op Recept
Voor alle ouders die Jazzism lezen en op zoek zijn naar 
goede kindermuziek! MrLuca presenteert, na het 
succesvolle Waarom Daarom en Vreemde Eenden, een 
nieuw kinderalbum. Waar de vorige platen gericht 
waren op jongere kinderen, groeit het collectief nu mee 
in leeftijd. Elf zelfgeschreven stukken met een prachtig 
boek, fantastisch geïllustreerd door Bert Bogaerts.


