
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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Eric Vloeimans
Met zijn karakteristieke warme, melodieuze trompetgeluid 
laveert Eric Vloeimans moeiteloos tussen jazz, klassiek en pop. 
De onderscheidingen stapelen zich op: Boy Edgar Prijs, Bird 
Award, Gouden Notekraker, Elly Ameling Prijs en onlangs zijn 
zevende (!) Edison. Nu niet voor een samenwerkingsproject 
met andere musici, maar voor zijn hele oeuvre.

Op welk werk ben je het meest trots? 
“Als ik het ene noem, doe ik het andere te kort, maar compositorisch 
ben ik het meest trots op het trompetconcert Evensong (2011) dat ik 
schreef met Martin Fondse en met diverse orkesten heb uitgevoerd.”

Wat heb je gedaan tijdens de lockdown? 
“Ik realiseerde me dat ik al dertig jaar alleen maar aan het rennen 
was. Ik heb mijn trompet weggelegd en ben in alle rust en vrijheid 
veel gaan schrijven. Voor mezelf, maar ook composities en 
arrangementen voor de blazers van Het Gelders Orkest, waarmee ik 
van 25 tot en met 28 maart een concerttour ga geven. Ook schrijf ik 
een nieuw programma met Juan Pablo Dobal en een project met Wils 
Holshauser, een Amerikaanse accordeonist die ik verschrikkelijk goed 
vind. Afgelopen september hadden we een tour in Amerika, maar die 
ging niet door. Verder ben ik bezig met een score voor de natuurfilm 
Wild Port Of Europe. O ja, we zijn verhuisd naar een 400 jaar oude 
boerderij, waarin er een hoop valt te klussen en te schilderen. Ik heb 
ook veel in de tuin gewerkt, gekookt en gemediteerd.”

Je klinkt als een gelukkig mens.
“Iedereen is op zoek naar geluk. Zo’n prijs is hartstikke leuk, want het 
is een schouderklopje en zet je weer in de picture, maar het is de 
buitenkant. Als je je daarmee gaat identificeren, lijkt dat alsof het je 
geluk zou zijn. Geluk moet je eerst bij jezelf zoeken. Als je dat kunt 
delen met de juiste musici dienen mooie muzikale ontmoetingen zich 
op het juiste moment aan.”

Cor Oliemeulen

Vooral de aanstormende talenten zijn door corona in 
een lastige periode beland. Omdat ze nu niet op het 
podium kunnen schitteren, steken wij ze in deze 
aflevering van Dutch Jazz een hart onder de riem. 
1. Idema/Serierse Quartet - Motus
Zangeres Anna Serierse en gitarist Gijs Idema mochten 
in het kader van ‘Keep an Eye’ van The Records een 
prachtig album opnemen. Begeleid door Cas Jiskoot op 
bas en Tim Hennekes op drums horen we de 
ongebruikelijke zanglijnen als verstilde melodieën over 
het hoogstaande gitaarspel drijven. 

2. Altin Gün - Gece 
Turkse psychedelische pop van Nederlandse bodem. Bij 
veel mensen zal dat geen belletje doen rinkelen, maar 
Altin Gün bestormde daarmee niet alleen de festivals 
voor corona, het album Gece dat afgelopen jaar 
uitkwam, werd bovendien genomineerd voor een 
Grammy. Onlangs deden ze een showcase op het online 
Noorderslag om ons alvast warm te maken voor het 
derde album Kol dat in februari zal verschijnen.  

3. Tom van der Zaal - A Not So Beautiful Friendship
Altsaxofonist Tom van der Zaal zwierf een aantal jaren 
na zijn studie rond om zoveel mogelijk te spelen, 
alvorens een album op te nemen. In New York kwam hij 
in aanraking met grootheden als Peter Bernstein, James 
Carter en Vincent Herring. Met een aantal awards op 
zak (Prinses Cristina Concours, Sena Jazz) bracht hij zijn 
eerste soloalbum uit. Krachtige lijnen, een intense sound 
en zeer fraai samenspel met gastgitarist Peter Bernstein 
bewijzen het volwassen spel van dit jonge talent.

4. Paa Kofi - I See Fire 
Geboren in Ghana en vanaf zijn negende woonachtig in 
Amsterdam, is Paa Kofi al langere tijd bekend als 
songwriter voor Sabrina Starke en Sarah Jane. Zijn 
interesse voor poëzie zorgt voor verhalende lijnen in zijn 
muziek. In combinatie met zijn lichte melancholieke 
stem en soul leidt dat tot uitgebalanceerde songs. Wij 
zijn blij met deze jonge, verfrissende artiest en kijken uit 
naar een volledig album. 

5. Xavi Torres - Curiosity
De Spaanse pianist Xavi Torres studeerde aan het 
conservatorium in Amsterdam: jazz en klassiek. Dat 
komt heel duidelijk naar voren op zijn soloplaat Curiosity 
waar hij zijn fluwelen techniek combineert met 
prachtige eigen jazzcomposities. Zijn stijl doet af en toe 
denken aan Chick Corea, maar Torres brengt toch 
duidelijk zijn eigen stijl ten gehore.


