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Ook uw woning verkopen?
Wij komen graag langs voor
een GRATIS waardebepaling!
Bel CMK Makelaars
0228-350850
www.cmkmakelaars.nl
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Intro
Plotseling was en is alles anders! Het lijkt wel, of wij opnieuw moeten beginnen. Als een Bijbelse plaag waart een virus over de wereld en brengt heel veel
verdriet! Nieuwe begrippen worden dagelijks over ons heen gestrooid: 1,5 meter-samenleving, het nieuwe normaal, perspectief, maar ook ‘coronarigheden’
zoals eenzaamheid. ‘Thuisblijven, scholen en bedrijven dicht èn constant handen wassen’ is het dringende verzoek van deskundigen en de Overheid. Het
vanzelfsprekende ‘ik vind en ik heb recht op, dus……..’ wordt een halt toegeroepen. Maar ook de culturele wereld wordt verzocht alles te stoppen en/of uit
te stellen. De mensheid wordt op zichzelf terug geworpen en dat vraagt om veel
begrip en volharding. Zolang er geen vaccin en nieuwe geneesmiddelen zijn,
is waakzaamheid geboden. Maar na een algehele angstreactie en een gevoel
van verslagenheid, worden creatieve initiatieven ontplooid: via het beeldscherm
lesgeven, thuiswerken, maar ook vergaderen. Inmiddels hebben ‘artiesten’ een
geweldig computerprogramma ‘uitgevonden’, om apart, maar uiteindelijk samen
een beeld-optreden te verzorgen! Langzaamaan gaan de scholen weer open en
blijkt De Vest een heerlijk sportterrein. Juffen en meesters geven gymles, of zetten een korfbalveld uit. Buren vinden elkaar, voor heuse krachttrainingen, op gepaste afstand. Een stadgenoot bezweert en/of stemt de elementen, op Oosterse
wijze, dagelijks gunstig met gebruik van een bal, waaier en sabel. Prachtige
wolken drijven langs de hemel; er worden gelukkig weer heel veel mensen- en
dieren baby’s geboren. Als we allemaal voorzichtig blijven en volhouden komt
het zeker goed! Vanaf de beiaard in de Zuidertoren klinkt: “We’ll meet again!” Dat
hoop ik van ganser harte!		
Lies Turksma
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Skroiverai.
Herringtown Jazzband clubmiddag 18 oktober.
Eeco Swing & Boogie Express clubmiddag 15 november.
Lollapalooza clubmiddag 20 december.
Lichaam, geest en jazz.
Even (verder) terugkijken…...
Uit vervlogen tijden…..
Jimmy McPartland and Marian door Wim Keller
Jazz ten tijde van Corona Eeco Rijken Rap.
Jazz in beeld.
Chicago Boogie Woogie.
Mary Lou Williams.
Veel getoeter, weinig jazz
Jazz ten tijde van Corona door Harry Kanters.
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Skroiverai van het bestuur

Beste jazzvrienden en -vriendinnen, in de bijna 30 jaar dat de club bestaat is 2020
voor veel mensen een bijzonder naar jaar. Mogelijk bent u zelf of zijn familie of vrienden in uw nabijheid, getroffen geweest door het Corona-virus. Hoe dan ook, het is
voor veel mensen, worldwide, een dramatische periode. Zachtjes aan lijken we uit de
greep van dit virus te kruipen. In de afgelopen tijd heb ik veel reacties mogen ontvangen van u, met uiteindelijk ook de vraag: “wanneer beginnen we weer?”.
In de maand juli werden de Corona maatregelen verder versoepeld waarna we u
per brief het verheugende bericht konden
sturen dat de deuren van Sgt Pepper’s
Jazz-Club vanaf 20 september weer open
gaan. Echter, wel onder voorwaarden zoals u kon lezen. Anderhalve meter afstand
is leidend en vooraf reserveren verplicht.
In september vervolgen we het programma met de in Hot News nr 2. reeds
aangekondigde Storyville Jassband. De
bands die gepland stonden in de maanden maart t/m mei, zullen opnieuw geboekt worden in 2021.
Bij deze Hot News vindt u ook nog een brief met de allerlaatste Corona-maatregelen.
Ten tijde dat ik dit schrijf, begin juli, is het nog niet duidelijk hoe de vlag erbij staat
in september, vandaar bijgaande brief. Mocht u meer willen weten of is iets niet duidelijk, stuur dan een mail naar info@sgtpeppersjazzclub.nl of bel naar 06-26458200.
Wij hopen u weer te ontmoeten, vanzelfsprekend in goede gezondheid.
Sgt. Pepper’s Jazz Award 2019
And the award 2019 goes to… is een vaak gehoorde kreet tijdens allerlei uitreikingen.
De award van de club van het afgelopen jaar is gewonnen door de
Enkhuizer Herringtown Jazzband en nee, er is geen sprake van
vriendjespolitiek. Op de clubmiddag van 18 oktober zal het befaamde beeldje, tijdens hun optreden, worden uitgereikt aan de band.
47e Jazzfestival Enkhuizen
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni zou deze editie plaatsvinden. Ook dit verviel en het bleef stil. Hoe dan ook, een wijs besluit
van het festivalbestuur. Wij houden u op de hoogte wanneer het
Jazzfestival Enkhuizen in 2021 plaatsvindt.
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Jazzwalk of Fame

Dit jaar is ook het onthullen van een nieuwe tegel niet
door gegaan. Hopelijk wel in 2021 in de herhaling tijdens het Jazzfestival.
Fotografie op de club
Via de nieuwsbrief kunt u de link bekomen waarop u
de foto’s, gemaakt door Peter, kunt bekijken en zelfs
downloaden. Wilt u niet op de foto, geef dat aan bij
Peter en uw wens wordt gerespecteerd!

Een dringend verzoek: toon uw clubcard!
Hoewel we trouwe bezoekers (her-)kennen wordt het voor de bestuursleden wel
eens moeilijk om gezichten en namen te onthouden. Hoe kan dat ook anders, als
grootste en gezelligste club van Nederland. Dus bent u de trotse bezitter van een
reguliere card of een goldcard, laat deze zien bij de kassa. Zijn wij gerustgesteld en
hoeven niet achter u aan te lopen voor controle.
Sgt. Pepper’s Goldcard
Dit is een geslaagd succes en ik kan u aanraden om ook over te stappen. U betaalt
één jaarbedrag, inclusief een fikse korting op de entreeprijs. Dus, geen wachttijden
meer bij de kassa, geen gewissel of gedoe met geld. Alleen even uw Goldcard laten
zien, dat dan weer wel. Hebt u interesse om over te stappen, neem dan contact op
met het bestuur.
Ons privacy beleid
Zoals bekend is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.
Dit is nieuwe Europese privacy wetgeving. Dit raakt ook de jazzclub omdat wij het
beheer hebben over gegevens van donateurs, sponsors en adverteerders. Wij hechten veel waarde aan uw privacy, respecteren deze en zetten ons in om deze te beschermen en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. Er zal niets
veranderen in de wijze hoe wij de gegevens verwerken, en indien u wilt weten hoe
wij met uw gegevens omgaan zijn wij als bestuur vanzelfsprekend bereid dit toe te
lichten. Voor PR-doeleinden publiceren wij zo af en toe foto’s van de clubmiddagen,
waar mogelijk ook bezoekers op kunnen staan. Wilt u dit absoluut niet, dan houden
wij rekening met uw bezwaar.
Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag
Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwijgende
verlenging. Dit geldt zowel voor de donateurs die (nog) per nota betalen alsmede die
een machtiging hebben getekend. Zegt u na die datum op, dan maken wij onnodig
kosten, die wij aan u moeten doorberekenen. Hebt u een machtiging ondertekend,
waarvoor dank, dan machtigt u tot wederopzegging Sgt. Pepper’s Jazz-Club om
van uw bank- of girorekening de jaarlijks verschuldigde bijdrage af te schrijven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, dan heeft u het recht het bedrag, binnen 30 dagen, zonder opgave van een reden ongedaan te maken. Dat u het weet.
Een dringend verzoek aan u om uw club te helpen!
Zo startte de aanhef met de vraag of u mogelijke liefhebbers van de jazz kon enthousiasmeren om lid te worden. U werd in de gelegenheid gesteld deze perso(on –nen)
op een clubmiddag als introducee mee te nemen. Zolang we nog aan de virusregel
vast zitten, wordt dit beroep op u voorlopig uitgesteld.
Sgt. Pepper’s Hot News september 2020
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Jazzcd’s en -dvd’s te koop
Zo langzamerhand wel bekend, dat wij tijdens de clubmiddagen jazzcd’s en
-dvd’s verkopen, die in de achterliggende jaren werden aangeboden door bands
die bij ons speelden of anderszins. En hier zitten pareltjes tussen! De cd’s worden voor slechts € 2,= (dubbelcd’s € 4,-=) verkocht en de opbrengst wordt gestort in het bandbudget van de club. Dus, beste mensen, wie maakt ons los?
Enkhuizer Jazz Archief
Hebt u nog jazzspullen uit het verleden, vooral over de jaren 1974-1978, knipsels,
foto’s, video- of filmbeelden of andere hebbedingetjes die u wilt ‘storten’ in ons Enkhuizer Jazz Archief,
neemt u dan contact op met ondergetekende, telefoon 06-26458200.

Sam Verbeek

De Sgt. Pepper’s Jazz-Clubmiddag wordt mede
mogelijk gemaakt door:
De Wit Beeld, Geluid & Witgoed
Gemeente Enkhuizen
WIJ ZIJN U ZEER ERKENTELIJK!

De Jazzclubs
Jazzclub Assen

Mardi Gras Jazzclub Oss

www.jazzclubassen.nl

www.jazzoss.nl

Champ 'Aubert Jazzclub Driebergen
www.champaubert.com/jazzclub
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.jazzclub-osje.nl

Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhine Town Club, Wageningen
www.jazzclubwageningen.nl
Jazzclub Jazz Hall ’72 Gorinchem
www.jazzhall72.nl

Meerjazz
www.meerjazz.nl
Jazzclub Zuid Limburg
https://jazzclubzuidlimburg.nl/
Jazzclub Tiel
www.stichtingjazzpromotiontiel.nl
Storyville Jazzclub Arnhem
www.storyville-jazzclub.nl
The Swinging Carrots Dongen
www.theswingingcarrots.nl
Jazz Club Apeldoorn - TJC
https://www.jazzclubapeldoorn.nl/

Wilt u weten wat er in een jazzclub te doen is? Typ het adres dan in de adresbalk
van uw internet browser. Druk op de enter-toets en u weet het.
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Herringtown Jazzband

Zondag 18 oktober 2020, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Rob van Bergen		
Erwin Schoen			
Henk van der Veen		
Auke Veenstra			
Ruud Danckaarts		
Menno Deutekom		

-trompet, bugel, zang
-rieten, bluesharp, zang
-trombone, trompet, zang
-banjo, gitaar, zang
-bas
-drums

De Herringtown Jazzband heeft zijn sporen reeds ruim verdiend en ziet de toekomst swingend tegemoet. De band is al ruim 40 jaar een vertrouwde verschijning in Enkhuizen en in de oude stijl jazzwereld. Het enthousiasme en vertrouwen
in de band is tekenend voor deze jazz ambassadeurs van de Haringstad. Tijdens
de vele succesvolle optredens in jazzclubs en op jazzfestivals in Nederland en
in het buitenland is door de jaren heen altijd een eigen stijl herkenbaar geweest.
Met als vaste ingrediënten: een afwisselend repertoire, stevige collectieven, uitbundige solo´s en eigen arrangementen. Veel heerlijke jazznummers staan op
de playlist, waaronder een uiterst swingend You’re driving me crazy, het meeslepende The sunshine of your smile en een stuwende uitvoering van Running
Wild. Het orkest treedt net zo makkelijk op in grote zalen als in een klein café,
waar men bij voorkeur unplugged speelt en er een heel direct contact ontstaat
met het publiek. De muzikanten voelen precies aan wat het publiek wil horen (en
zien) en spelen daar voortdurend op in.
Zoals in de afgelopen swingende 40 jaar zullen de heren weer garant staan voor
een vertrouwd middagje oude stijl jazz. 			
Aart Lub
Sgt. Pepper’s Hot News september 2020
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Schoenmakerij

Hans Ruiter

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen
Sleutelservice

Prinsenstraat 11
1601 CR Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 87 27

Voor de beste koffie,
thee en chocolade
bij u thuis!
Westerstraat 90, 1601 AM Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 58 99 www.coffy-huys.nl

Professionele audio-,
video- en lichtapparatuur
Westerstraat 71, 1601 AC Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 32 22 40
www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Bagijnestraat 1, 1601 AE Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 54 40
www.koster-avl.nl
Webwinkels: www.audioplaats.nl
www.kabelplaats.nl

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

LOTUS

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

WESTERSTRAAT 95
ENKHUIZEN
TEL. 0228 - 31 35 38
FAX. 0228 - 32 12 89
www.Lotus-Enkhuizen.nl

Westerstraat 93, 1601 AD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 23 05
www.ruberg.nl
Fax:
0228 - 32 11 18
E-mail: info@ruberg.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.
• C.V. ketels
• Gas- en waterinstallaties
• Dak- en zinkwerkzaamheden
• Badkameren toiletrenovaties

Vierkant 7, 1602 KH Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 90 96
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Autorijschool KOK

Vertaalopdracht,
tekstprobleem
of taalvraag?
Enkhuizen

beëdigd

vertaalbureau

Telefoon 0228 - 31 53 80

Westerstraat 145 | 1601 AE Enkhuizen
0228-322333 | 06-47472677 | info@univertaal.nl
Mob.:
06 - 53 95 56 12
www.univertaal.nl
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Eeco Swing & Boogie Express

Zondag 15 november 2020, 14.00 – 17.30.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Eeco Rijken Rapp			
Bert Boeren 			
Thimo Niesterok			
Edwin Corzilius 			
Frits Landesbergen			
Frank Roberscheuten		

-piano
-trombone
-trompet
-bas
-drums
-klarinet en saxofoon

Sinds 2007 reist Eeco door heel Europa en de Verenigde Staten als solo-pianist.
Tien jaar lang speelde hij voornamelijk klassieke muziek, maar toen hij 17 jaar
oud was stapte hij over naar jazz en boogie woogie. De fijne kneepjes heeft hij
geleerd van jazzpianist Rob Agerbeek.. Geïnspireerd door grote namen als Monty Alexander, Professor Longhair, Count Basie, Earl Hines en Teddy Wilson, heeft
Eeco inmiddels een internationale reputatie opgebouwd. Naast boogie woogie speelt deze zeer talentvolle pianist overigens met dezelfde passie blues-,
swing-, stride- en ragtime nummers. Met zijn trio Boogielicious treedt Eeco regelmatig op in Duitsland en Zwitserland. In 2014 zag zijn nieuwste band Eeco
Swing & Boogie Express het levenslicht. De uit zes man bestaande formatie van
louter toppers in de Classic Jazz, stelt ons met hun samenspel en solistische
optredens een prachtig concert in het vooruitzicht!
Aart Lub
Sgt. Pepper’s Hot News september 2020
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen
0228-32 33 34
info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl

0228 712 300
www.devestingmakelaars.nl
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Lollapalooza &Sgt. Pepper’s Rhythm Aces

Zondag 20 december 2020, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.
Bezetting Lollapalooza:
		
Richard Heeres:
-trompet/zang
Wim Bijl:
-trombone
Sam Verbeek:
-trombone/zang
Jeroen Knukkel:
-klarinet
Auke Veenstra:
-banjo
Remco de Jong:
-bas
Aart Lub:
-drums

Bezetting Sgt. Pepper’s Rhythm Aces:
Edwin Jans:
-trompet/zang
Jonny Boston:-tenorsaxofoon/klarinet/zang
Piet de Wit:
-banjo
Jaap de Wit Sr.: -bas
Jaap de wit Jr.: -drums

Kort voordat deze editie van Hot News naar de drukker gestuurd zou worden kwam het bericht dat de No Presssure Bigband helaas niet kan optreden.
Oorzaak hiervan is een van de COVID-19 maatregelen waardoor de band, door
het grote aantal muzikanten, niet kan repeteren. Jammer, maar het goede bericht is dat zij hun Kerstprogramma in december 2021 alsnog op de club ten
gehore zullen brengen.
Wat goed is hoef je niet (altijd) van ver te halen en daarom was de vervanging voor vanmiddag snel geregeld. Onze huisband of muzikaal clubproject,
Sgt. Pepper’s Rhythm Aces, heeft al meerdere keren, in wisselende samenstellingen, op de bühne van de club gestaan en altijd was het resultaat een superswingend optreden. Kijkend naar de gelegenheidsbezetting van deze middag is
het ook nu op voorhand al succes verzekerd. Lollapalooza ‘trapt de middag af’
met de kenmerkende eigen sound waaraan je dit unieke collectief onmiddellijk
herkend. ‘What you see is what you get’. Dus geen fancy arrangementen, maar
authentieke jazzmuziek, die altijd vers van de pers wordt gespeeld en het publiek
weet vast te houden in een tijdloos moment.
Het belooft dus een ouderwets gezellige middag te worden met onvervalste New
Orleans tradjazz van Henkhuzer bodem. Een mooie gelegenheid om het roerige
jaar 2020 opgewekt uit te luiden.
Aart Lub
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Lichaam, geest en Jazz
Hoe Jazz je gezondheid kan verbeteren
Dat muziek ons humeur kan
veranderen is al langer bekend.
Op een slechte dag kan dat
ene lekkere nummer je net dat
beetje opbeuren om alles weer
even dragelijk te maken. Op
zich is dit natuurlijk een bijzonder verschijnsel. Dit zal ook de
reden zijn dat er de laatste jaren
steeds meer onderzoek wordt
gedaan naar de invloed die muziek op lichaam en geest heeft.
En wat blijkt? Muziek, en Jazz in
het bijzonder, kunnen een uiterst
positieve invloed uitoefenen op
zowel je geestelijke als lichamelijke gesteldheid. Het verbetert
daarnaast ook nog eens je creativiteit. Goede muziek opent dus de deur naar
verscheidene andere goede vormen van kunst.
Uit onderzoek van de Wilkes University in de Verenigde Staten is gebleken dat
Jazz hierbij stress tevens reduceert. Eigenlijk zijn er dus louter voordelen aan het
luisteren naar Jazz. En laat nu de muziek nog eens steengoed zijn ook! Het is
gebleken dat het ritme van Jazz zich prima leent voor het verminderen of in de
hand houden van stress. Misschien is dit wel de reden dat de meeste jazzlegendes schijnbaar zo cool en gemakkelijk zich een weg door het leven banen. Je zult
haast denken dat dit onderzoek symbool staat voor de stijl die bij de muziek past.
Door de continue wisselingen en versnellingen in de muziek blijkt die dan ook
nog eens je hersenactiviteit op een goede manier te beïnvloeden. Je blijft er
scherp door en dus meer gefocust. Jazz luisteren kan dus ook prima onder andere tijdens het werk. Het stimuleert je brein om bij de les te blijven en het stofje
in je hersenen wat ervoor zorgt
of je een goed humeur hebt
of niet. Waarschijnlijk hadden
maar weinig mensen erbij nagedacht dat de muziek zo’n
positieve uitwerking kan hebben op lichaam en geest. Jazz
kan dat wel degelijk allemaal.
RhinetownJazz.nl
Reclame uit de jaren vijftig.
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Even (verder) terugkijken…..

Sammy Rimmington 14.11.1999

Jim Petrie, Yorkshire Post Jazz Band 17.01.1998
De JoJo Swing Band 20.09.1998 (onder)

Sgt. Pepper’s Hot News september 2020
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Dinsdag

wo t/m ma vanaf 11.00 uur.

Westerstraat 41, Enkhuizen | T. 0228 312002 | www.oogwereld.nl
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Uit vervlogen tijden….
Op 15 oktober 1949 verscheen
met veel vertrouwen nummer 1
van Rhythme. In het redactioneel artikel staat onder andere
te lezen: “(...) Ja, we weten wel,
verschillende muzikale tijdschriften verschenen reeds sedert het
einde van de oorlog, doch al die
bladen verdwenen al even spoedig als dat zij gekomen waren,
op een enkele uitzondering na,
als gevolg van een halfslachtig
of middelmatig gevoerd redactioneel beleid(..)”.
Vanaf het eerste moment was de
toon duidelijk gezet. Er zouden
12 jaargangen volgen.
Bijschrift in Rhythme no.11, 2e
jaargang 15 augustus 1951:
“Humphrey Lyttelton is de grootste figuur in de Engelse traditionele jazz. Eens leidde hij de jazz
band van het Eton college; sinds
1948 heeft hij een eigen orkest,
dat zelfs in Amerika befaamd is.
Zijn beroep is caricatuur-tekenaar
bij het Engelse dagblad Daily
Mail”.

Sgt. Pepper’s Hot News september 2020
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Jimmy McPartland and Marian
“Wat kan een mens nog meer van het leven verwachten, dan zich bezighouden met iets wat hem veel plezier geeft, zoals spelen op een kornet en er ook
nog goed voor betaald worden!” Een gevleugelde uitspraak van Jimmy McPartland, die
het kan weten, want Jimmy heeft zijn leven
lang dat instrument bespeeld en is een van
de oudst bekende legendarische spelers uit
de geschiedenis van de jazz geworden. Geboren in Chicago op 15 maart 1907 in een
woonwijk, Lake en Polina, waar een mengelmoes van nationaliteiten woonde, Italianen,
Polen, Ieren, zwart en wit door elkaar. Jimmy
ontpopte zich als een straatschoffie en sloot
zich snel aan bij een van de ‘Streetgangs’, die
allerlei rottigheid uithaalden en stalen wat ze
maar konden en al snel met justitie in aanraking kwamen. Het gezin McPartland had
3 kinderen, Jimmy, zijn broer Dick en zuster
Ethel. Vader McPartland was een professionele prijsboxer, baseball-speler en muzikant;
hij bracht ‘zijn jongens’ snel alles bij wat ze
moesten weten, om zich te handhaven in het
leven. Helaas, toen Jimmy 5 jaar was, gingen zijn ouders scheiden en werden Jimmy,
Dick en Ethel in het weeshuis The Baptist Orphanage in Maywood, Illinois geplaatst, waar hij niet zo’n leuke tijd doorbracht. Zijn broer en zuster werden
uiteindelijk, onder de zorg van hun moeder geplaatst, maar daar werd Jimmy
niet vrolijk van. Hij begon zich tegen het regime in het tehuis af te zetten en
werd, na een gevecht met een jongen, die hij door een glazen ruit sloeg, ontslagen, zijn kleren werden gepakt en hij kreeg geld om met de ‘Streetcar’ naar
zijn vader terug te gaan. Jimmy’s ouders kwamen uiteindelijk weer bij elkaar,
het gezin was herenigd, maar de tussenliggende periode heeft toch blijvende
wonden bij hem achtergelaten en zal hem zijn hele leven blijven achtervolgen.
Austin High School
De jaren, die hij in het weeshuis doorbracht waren niet de leuksten en hij bleek
nog jarenlang – zie eerder benoemd - de gevolgen daarvan te ondervinden. Zoals bij veel van die jongens, had het best de
verkeerde kant op kunnen gaan, want zij sloten zich aan bij een ‘gang’, de Heritage Gang;
daarmee werd allerlei rottigheid uitgehaald en
dat moest wel fout aflopen. Zijn vader was inmiddels een muziekschool begonnen en de
McPartlands gingen ook een instrument bespelen…. Jimmy op viool. Misschien wel bepalend als latere fascinatie voor jazzmuziek,
was zijn kennismaking met een groepje zwarte blinde straatmuzikanten, die met gitaar- en
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banjo begeleiding op de hoek van de straat spirituals stonden te zingen. Jazz in
zijn puurste vorm. Er werd met de pet rond gegaan, maar het geld werd keurig
aan de blinde muzikanten gegeven. Uiteindelijk liep het toch verkeerd af, hij
werd opgepakt en ging op zijn dertiende jaar de gevangenis in. Zijn moeder kon
alleen
strafvermindering
krijgen als zij zorgde voor
een betere begeleiding.
Dus verhuisde het gezin
McPartland naar een betere wijk in Chicago, Austin.
Jimmy en zijn broer en zuster gingen lessen volgen in
de Austin High School en
kwamen daar weer in contact met andere leerlingen,
die jazz wilden spelen, zoals Frank Teschemacher,
Bud Freeman en Jim Lanigang. Gezamenlijk begonnen ze te spelen onder de naam ‘Austin High School Gang’. Na schooltijd
waren zij altijd te vinden in de ‘Spoon and Straw’, een eettent, waar (Zie foto
blz.18) ook een koffergrammofoon stond;
daar werden de jazzplaten gedraaid van
de populaire orkesten Paul Whiteman, Art
Hickman en Ted Lewis. Toch veranderden
zij hun voorkeur, toen zij in 1922 opnamen
hoorden van het Friar’s Society Orchestra,
dat later hun naam veranderde in New Orleans Rhythm Kings – N.O.R.K. - en nummers speelden als ‘Farewell Blues’, ‘Bugle
Call Blues’ en de ‘Tiger Rag’. Deze opnamen sloegen in als een bom en vanaf dat
moment wilden ze niets anders spelen
dan die New Orleans jazz music. Ze besloten een jazzband te beginnen: Jimmy
koos de kornet, zijn broer Dick ging banjo
spelen, Lanigan op de bas, Bud Freeman
Cmelody sax en Teschemacher op klarinet. Met behulp van de muziekschool van
Jimmy’s vader, werden er instrumenten
aangeschaft, dagelijks geoefend en de
platen van de N.O.R.K. - na schooltijd afgedraaid en nagespeeld. ‘Let’s have a
‘Jam Session’ was de slogan. Zij maakten
vorderingen, want na een paar maanden
konden ze al spelen op schoolfeestjes,
‘Let’s have a ‘Jam Session’ .
liefdadigheids bijeenkomsten, etc. Toen
zij een keer voor de Austin High Gym speelden kwam drummer Dave Tough
de gelederen versterken. Chicago was ‘jazz-booming’. Jimmy was 16 jaar
en ging met de rest van de band luisteren naar Louis Armstrong, die bij King
Oliver Creole Jazzband in de Lincoln Gardens speelde, maar ook Paul Mares
van de N.O.R.K. was in die periode zijn grote voorbeeld en bepaalde zijn stijl.
Sgt. Pepper’s Hot News september 2020
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Bix and the Wolverines
Jimmy’s voorkeur voor jazz veranderde, toen hij voor het eerst de opnamen
hoorde van de Wolverines met Bix Beiderbecke; die had de perfecte toon!! Hij
paste zijn stijl aan en tot zijn laatste opnamen in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw, bleef hij het grote voorbeeld van Bix volgen. Vanaf het begin bleek
dat Jimmy duidelijk de ‘leader’
was van de Austin High School
Gang. Hij drukte overal zijn
stempel op en als er een robbertje gevochten moest worden,
dan was hij de eerste, die zijn
mouwen opstroopte. Zijn oudere
broer Dick noemde hem ‘Cocky’,
als er problemen waren! Hij werd
snel bekend bij zijn collega muzikanten en een veel gevraagde
kornettist om in te vallen bij andere orkesten. Hij speelde voor
Murphy Podolsky, die in zijn orkest Benny Goodman had, die
later bij Ben Pollack ging spelen.
Jimmy dacht in eerste instantie,
‘Spoon and Straw’ de plaatselijke eettent, waar alles is ontstaan.
dat ze een grap met hem uithaalden toen hij een telegram kreeg: “CAN YOU REPLACE BIX BEIDERBECKE BY
THE WOLVERINES, $87.50 A WEEK.WIRE YES OR NO. WE’LL SEND TRANSPORTATION”. Hij antwoordde: “Yes, send transportation money”. Het was 1924
en Bix ging zijn geluk beproeven bij Jean Goldkette; zou later bij Paul Whiteman
wereldberoemd worden. Het was eind 1924 en Jimmy werd in New York met
open armen ontvangen door de andere muzikanten van het Wolverine Orkest.
Wolverine Orchestra
Het Wolverine Orkest, had een respectabele lijst met grammofoonplaten gemaakt voor het Gennet label en hun stijl was dan ook helemaal rond het kornetspel van Bix Beiderbecke, die duidelijk de dominerende rol speelde. Het was
dan ook een verrassing voor de andere leden van de Wolverines, dat Jimmy
eigenlijk alle nummers, die zij op de plaat hadden gezet, feilloos kon naspelen;
daarnaast had hij nog een veel ruimer repertoire. Zij complimenteerden hem en
het was geen enkel probleem dat hij de plaats van Bix ging overnemen. Tijdens
het proefspelen werd hij ook voorgesteld aan Bix, die zijn waardering uitte over
zijn spel en hem nog enkele tips gaf. Hij kocht een prachtige Conn kornet voor
hem en vertrok naar Goldkette. Helaas zou zijn tijd bij de Wolverines niet lang
duren. Hij maakte met hen een plaat, ‘When my Sugar walks down the street’
en ‘Prince of Wales’ (12 dec. 1924) en bleef 2 maanden in New York spelen.
Ging vervolgens naar Florida, echter… de club waar zij zouden gaan spelen
was gesloten, de ‘drooglegging’ was in volle gang, het was voor musici moeilijk om aan de bak te komen en Jimmy wilde terug, vroeg geld aan zijn ouders
en nam de trein. De andere leden van de Wolverines bleven in Florida hangen.
Thuisgekomen zocht hij meteen zijn oude kameraden van de Austin High weer
op en zij gingen gewoon op de oude voet voort. Maar omdat de Wolverines toch
een grote naam hadden gemaakt, pasten zij hun naam aan en noemden zich de
‘Husk O’Hare Wolverines’.Wordt vervolgd –
Wim Keller
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Eeco Rijken Rap

Over beroepsmuzikant zijn in Coronatijd
Het is eind februari en het weekend trad ik op
in het Eisenbahn Museum in Bochum, Duitsland samen met drummer “David Herzel” waarmee ik samen 12 jaar de band “Boogielicious”
vorm. We spelen ook vaak als trio met een harmonica speler. Deze prachtige locatie beschikt
over verschillende oude stoomlocomotieven.
De muzikale middag werd o.a. gepresenteerd
door de bekende boogie-pianist Axel Zwingenberger. Axel heeft vele foto’s gemaakt en deze
werden tentoongesteld in het museum.
Langzaam komt het nieuws over corona meer in beeld,wat voor de Duitsers
al iets is waar wij allen voor moeten waken. De lokale burgemeester, die het
concert opende, gaf aan geen handen meer te schudden en gaf ons een loyale
elleboog, een begroeting die tegenwoordig op veel plaatsen wordt gebruikt. Gedurende de middag liep het aardig vol met zo’n 100 mensen, maar van de 1,5
meter afstand was nog geen sprake.
Thuisgekomen begon het nieuws zich ook te verspreiden in Nederland en vanaf
maart werd elk concert geannuleerd. Alle optredens in Nederland in de daarop
volgende maanden, zoals het “Plön Jazz festival” met Boogielicious, Kroegentocht in Enkhuizen of een optreden met Frits Landesbergen en Edwin Corzilius
in Den Haag, vielen in duigen. Zeker tot juni geen optredens in Nederland en
Duitsland meer.
In deze zeer uitzonderlijke situatie heb ik geprobeerd er het beste van te maken
en wilde ik toch de mensen vanuit huis laten genieten van mijn muziek. Bijna dagelijks was ik live te zien en te beluisteren op YouTube en Facebook. De enorme
reacties van kijkers motiveerden mij des te meer om dit door te zetten. Geen
concerten waar de mensen heen konden gaan, maar huiskamer concerten via
live streaming.
Naast de live streams werkte ik aan het verbeteren van mijn muziek stijlen, zette
ik puntjes op “I” en ben ik druk bezig met het voorbereiden van mijn jaarlijkse
zomer concert.
En dan....het verlossende telefoontje van David: „Er ist wieder einAuftrittfüruns
Ende Juni“. Wat een opluchting de optredens beginnen langzaam weer te komen.
Het gaat natuurlijk nu heel anders, geen handen schudden en de 1,5 meter afstand is echt heel erg belangrijk.
Hierdoor zijn de concerten kleiner dan we gewend zijn, maar elk nadeel heeft
een voordeel; De concerten zijn nu nog knusser en persoonlijker.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer volop genieten van het spelen met de band
en kunnen de mensen weer komen genieten van onze muziek.
Vele optredens zijn niet definitief geannuleerd, maar verplaatst naar een ander
moment, dus wij hebben goede hoop voor de vele concerten die nog gaan komen.
Eeco Rijken Rap
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Even (verder) terugkijken…..

Mr. Nat Gonella met uit Rusland Igor Bourco’s Uralsky Jazz Men (16.03.1997)

Gonella was een Engelse jazztrompettist, orkestleider en zanger. Hij begon zijn
carrière in 1924 en werd beïnvloed door de stijl van Louis Armstrong, aan wiens
stem de zijne ook deed denken. Gonella was vooral succesvol in Groot-Brittannië en ging met pensioen in 1973. Kort daarna werd hij door de Nederlandse
bandleider Ted Easton (Theo van Est) benaderd om in zijn club New Orleans in
Scheveningen te komen spelen. Dit werd meteen een groot succes. Het lied Oh
Monah, dat Gonella al in 1931 op zijn repertoire had genomen, werd op de plaat
gezet en haalde in 1975 de zesde plaats in de Nederlandse Top 40. Nat Gonella
overleed in 1998 op negentig jarige leeftijd in de UK (Gosport).

Presentatie Jubileum CD 17.03.2002

Pepperhouse Jazz BBQ 19.09.1993

Christine Tyrrell
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Wim Keller in cijfers
Vanaf jaargang 6, nummer (1999) wordt Hot News verrijkt met zeer lezenswaardige artikelen van
de hand van onze eigen ‘jazzoloog’ Wim Keller. In iedere editie wordt uitvoerig een grootheid
uit de jazz(historie) beschreven, gebaseerd op het bijna onuitputtelijke privé jazzarchief van
Wim. Tot op heden zijn er 56 artikelen verschenen.
Hieronder een overzicht van beschreven individuele artiesten in 20 jaar Hot News.
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13
4
Eddie Condon
6
1
Coleman Hawkins
14
1
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4
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Jazz in beeld
Norbert Susemihl’s
New Orleans All stars.
New orleans Jazz Museum
at the Mint april 2019.

Wynton Marsalis
Jazz in Marciac 2009
Een uur lang New Orleans
jazz klassiekers van een
hoog niveau met zeer verrassende arrangementen en
een ode aan Sydney Bechet.

jazzacademy

what is jazz?

Vincent Gardner leidt u door
de geschiedenis en ontwikkelingvan New Orleans Jazz.
The band demonstreert de
verschillende ritmes en het
collectieve improviseren.

Een heerlijk half uur met
New Orleans Jazz door de
Preservation Hall Jazz Band
Een opname van een live
optreden in de KEXP studio.
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Chicago Boogie Woogie
Chicago, ook wel het mekka van de pianoblues en boogie woogie genoemd,
onderscheidde zich in dat opzicht met een reeks in de boogie woogie stijl gespecialiseerde pianisten; met name Jimmy Yancey, Clarence ‘Pinetop’ Smith,
‘Cripple’ Clarence Lofton, Albert Ammons, Meade ‘Lux’ Lewis en - de uit Kansas
City afkomstige - Pete Johnson.
Bij de muziekvorm boogie woogie, die
pas in 1928 deze naam zou krijgen, worden de mogelijkheden van de piano ten
volle benut, waardoor de boogie woogie
een piano-stijl bij uitstek is geworden en
waarvan een magische werking uitgaat.
Boogie woogie is een volksmuziek, die
langzaam is gerijpt. Negers die zichzelf
piano leerden spelen, zochten op dit instrument dezelfde akkoorden die zij als
gitarist reeds kenden. Men kan de muziekvorm boogie woogie dus gerust beschouwen als de meest primitieve van
Jimmy Yancey pianist.
de pianoblues en de puurste vorm in zijn
oorsprong. In het begin van de twintigste eeuw was deze piano-stijl het voorrecht van enkele pianisten die slechts op het gehoor speelden. De piano-stijl uit
die tijd werd aangeduid als Western-stijl, omdat deze veel te beluisteren viel op
de westelijke oever van de Mississippi. Voor de dokwerkers van Galveston was
het de meest geliefde muziek.
Tijdens het spelen van een boogie woogie maakte de pianist gebruik van het
twaalf-matig bluesschema ( soms ook acht of zestien matig), dat vooral gekenmerkt wordt, doordat de linkerhand van de pianist - in plaats van het onmiddellijk neerzetten van de akkoorden- ter ondersteuning van
de melodie - gespeeld door de rechterhand -,
nu noot voor noot een contrapuntische begeleiding weeft in het lage register, ook wel de ‘Walking Bass’ genoemd. Een mooi voorbeeld hiervan is het nummer ‘Boogie Woogie Blues’ door
Albert Ammons, opgenomen en heruitgebracht
op Oldie Blues OL 2907, Albert Ammons, King
of Blues en Boogie Woogie 1907-1949. Een
andere stijl gebruikt door de boogie woogie pioniers, was de Train-Blues stijl, die vooral geïnspireerd was op het voortrollend geluid van de
trein over de rails en zo de ritmische verdubbeling van de boogie woogie-stijl kenmerkt. Het
treinritme ging bij veel pianisten - die vaak per
Albert Ammons pianist.
trein rondtrokken-, in hun leven en muziek een
belangrijke rol spelen. Specifieke nummers zijn o.a. ‘Honky Tonk Train Blues’,
‘Streaming Train’ en ‘Number 29’.
De meeste van de boogie woogie pianisten waren amateurs; zelfs Jimmy Yancey, de meest beroemde onder hen. Yancey speelde uitsluitend wanneer hij daar
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zin in had. Toen hij in 1939 herontdekt werd hoorde men, dat hij af en toe nog
piano speelde in clubs in het zuidelijke deel van Chicago. Zijn broodwinning
bestond toen uit het verzorgen van de toiletten van het White Sox Baseball
Stadion. Hij maakte zelfs pas in 1939 zijn eerste plaatopname, te beluisteren op
Oldie Blues OL 2813. Zijn, als regel eenvoudige, onderhand ligt gemakkkelijk in
het gehoor. Het improvisatie vermogen van Yancey is echter onbeperkt en zijn
stemmingen zijn erg wisselend. Opmerkelijk voor Yancey’s muziek is, dat hij de
laatste twee maten van het door hem opgenomen nummer, in een andere toonaard speelt.
Jimmey Yancey werd in 1898 in Chicago geboren en verbleef, op één uitzondering na, zijn hele leven in deze stad. In zijn jeugd luisterde hij veel naar de
piano, een instrument dat hem erg boeide en hij zijn hele leven trouw bleef. In
zijn tienertijd kwam hij te werken bij de Bert Earl Cy als tapdancer/zanger en
was toen veel op tournee in Amerika. In 1912 maakt hij met deze company een
tournee door Europa en heeft toen opgetreden voor de Engelse King George
V en Queen Mary. Pianolessen heeft Jimmy nooit gehad, want hij was een gevoelsmens en oefende alleen wanneer hij er tijd voor en zin in had. Op 17- jarige
leeftijd stopte Jimmy met optreden in het Vaudeville circuit en keerde terug naar
zijn geboortestad Chicago. Hij werd
daar een veel gevraagd pianist op
house-parties en trad veel op in
clubs. Natuurlijk hoorde de jonge pianisten uit die tijd - Meade ‘Lux’ Lewis en Albert Ammons - van Jimmy
Yancey en waar maar mogelijk, luisterden ze naar zijn spel. Omgekeerd
hielp Jimmy hen waar hij kon en zijn
hulp was een vitale factor voor het
gedeeltelijk bepalen van hun boogie
woogie-stijl. Behalve de invloed van
Yancey, die nog het duidelijkst hoorbaar is bij Meade ‘Lux’ Lewis, deden
zij ook andere ideeën op; tijdens het
korte samenwonen met Clarence
‘Pinetop’ Smith, die later in Chicago
kwam wonen en de naam boogie
woogie bekend maakte. Het was ook
in die tijd, dat Jimmy een baan kreeg
in het Comiskey Park, het Stadion
van de Chicago White Sox, waar hij
als roller werd aangesteld. Door zijn
vaste baan kwam de piano nu op de
Meade “Lux” Lewis pianist.
tweede plaats. Toch bleef hij, naast
zijn werk, spelen waar hij kon. Toen tijdens de grote boogie woogie rage – eind
jaren dertig, begin veertig - de interesse in deze muziekvorm zeer grote vormen
aannam, waren het Maede ‘Lux’Lewis, Albert Ammons en Pete Johnson, die nationale helden werden. Het was één van de Lewis nummers (speciaal door hem
geschreven, als een ode aan zijn vroegere leermeester Jimmy) ‘Yancey Special’,
dat – tijdens zijn optreden - een veel gevraagd nummer werd.
Met behulp van - de als taxi-chauffeur werkzaam zijnde - Meade ‘Lux’Lewis, gelukte het William H. Russell, een grote liefhebber uit die tijd, Jimmy Yancey terug
te vinden. Hij woonde in die tijd dicht bij zijn werkgever, de White Sox, aan de
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S Dearborn, nummer 3525. Het is mede te danken aan W. H. Russell, dat Jimmy
Yancey nu in hetzelfde licht staat als het beroemde boogie woogie trio AmmonsLewis-Johnson.
Het pianospel van Jimmy Yancey is uniek
in de historie van de piano-blues en boogie woogie en te ontleden als de meest
aansprekelijke, pure piano-blues ooit
door een bluesartiest gespeeld. Als men
zijn muziek beluistert wordt men geconfronteerd met pure blues, die rechtstreeks
uit het hart opwelt en waar het verstand
part nog deel aan heeft. Jimmy Yancey
neemt bij mij een zeer vooraanstaande
plaats in, omdat hij een van de meest
creatieve en dichterlijke geesten was, bekend uit de piano-blues historie. Als geen
ander bezat Jimmy de gave om op uiterst
subtiele wijze de blues weer te geven.
Door zijn bezielende eenvoud ontstonden
hierdoor onnavolgbaar mooie stukken.
Yancey was op de eerste plaats een eminent vertolker van de blues en pas op
de tweede plaats pianist, zoniet dan had deze grote kunstenaar, toegerust met
beperkte technische gaven, zich nimmer zo aangrijpend in zijn muziek kunnen
uiten. Geen van zijn leerlingen bezat echter dezelfde finesse en onuitputtelijke
schat aan ideeën.
Zijn eerste opnamen, gemaakt in 1939, baarden direct groot opzien in de muziek
kringen. Dat deze aandacht niet misplaatst was, is wel te horen op de juweeltjes
die wij te horen kregen; gemaakt in latere jaren. Zijn overlijden op 18 september
1951 betekende voor de piano-blues en boogie woogie een onherstelbaar verlies.
Martin van Olderen; bewerkt door Wim Keller
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Mary Lou Williams
Uit:Maandblad Rhythme. No.45, 4e jaargang 15 juni 1953.
“Onder de vele vrouwen, die op het gebied der jazzmuziek
verdiende faam hebben verworven, is
Mary Lou Williams
vrijwel de enige die
haar lauweren niet als
zangeres heeft geoogst. Geboren 8 mei
1910 in Pittsburgh
voelde zij zich al zeer
jong tot de muziek
aangetrokken, hoewel
haar
belangstelling
aanvankelijk meer uitging naar de klassieke
dan naar het jazzidioom. Toen Mary, drie
jaar oud, haar familie
verbaasde door met
één vinger enige kinderliedjes op het harmonium te spelen, liet
haar moeder, die zelf
pianiste was, er geen
gras over groeien en
nam de muzikale training van Mary Lou
Winn (haar meisjesnaam) ter hand.En de
vorderingen van Mary
Lou waren zo verrassend, dat zij op zes
jarige leeftijd in Pittsburgh bekend stond als een ‘wonderkind’. Haar eerste optreden in het openbaar kwam toen zij elf jaar was. Door een toeval kon zij op een
avond invallen voor de pianiste van een variétégezelschap en haar succes was
zo groot dat de manager haar ouders bewoog hun dochter voor een tournee
van drie maanden af te staan. Hierna ging haar studie echter verder, zowel thuis,
waar zij zich onder leiding van haar moeder en de in Amerika bekende Sturzio op
de piano bekwaamde als op school. In1926 verliet Mary Lou met haar diploma
de High School en werd beroepspianiste. Haar eerste baan was bij het variété
waar zij als begeleidster van Seymore en Jeanette de pianist Buster Moten opvolgt, een jongere broer van de meer bekende Bennie. Enig tijd later vinden we
haar terug in de rhythme-sectie van John Williams’ Syncopeters. Met de saxofoSgt. Pepper’s Hot News september 2020
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nisten-leider van dit orkest trouwde
zij, kort voor ze in 1928 overging
naar Andy Kirk. Andy organiseerde
in 1929 in Tulsa zijn “Clouds of Joy,
die hij meenam naar Kansas City.
En het was met deze band dat en
vanuit deze plaats, de roep van haar
pianospel zich over de wereld verspreidde. Mary Lou beweert zelf dat
aanvankelijk haar stijl is beïnvloed
door Earl Hines en Art Tatum, doch
in haar opnamen van voor de oorlog klinkt ook de invloed van Fats
Waller (‘Night Life’) en Teddy Wilson
(‘Steppin Pretty’) door. Hiervan is
thans echter weinig meer te merken
en gebrek aan persoonlijkheid is
het laatste wat men haar zou kunnen verwijten. Zij behoort tot die
pianisten die beide handen weten
te gebruiken en een karakteristieke
eigenschap van haar spel is wel, dat
zij vaak tijdens een chorus met haar
linkerhand de melodie speelt.
Mary Lou was de ziel van Andy’s
Kirk’s orkest. En niet alleen als pianiste, want het is nog zeer de vraag
of de ‘Clouds of Joy’ zonder haar
voortreffelijke arrangementen furore
gemaakt zouden hebben. Maar ook
als componiste heeft deze begaafde en creatieve vrouw haar sporen
verdiend, men hore slechts ‘Roll em’, ‘Night Life’, ‘Pretty Eyed Baby’, ‘Camel
Hop’, ‘Walking’e.a.
Hoewel zij enige tijd (maanden geleden) in Europa is geweest, hebben wij in
Nederland het genoegen gemist, persoonlijk met haar kennis te maken. Zolang
er evenwel nog platen van Mary Lou te krijgen zijn (en dat zijn ze, o.a. op Voque)
zullen wij niet klagen”.
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Veel getoeter, weinig jazz….
Mr Acker Bilk speelde in
de Scheveningse Kurzaal (20.08.1961)
Uit Maandblad Rhythme. No.144, 12e jaargang september 1961.
Door: Skip Voogd
“Mr Acker Bilk Paramounts jazzband doet
goede zaken: stampvolle zalen juichen het
orkest toe, hit parades
ontfermen zich graag
over de platen van het
ensemble en er gaat
bijna geen week voorbij, of de Engelse ‘Melody Maker’ ziet frontpaginanieuws in
Bilks bolhoed. Ja, Mr Acker Bilk maakt het best.
Pseudo Dixieland
Maar intussen zitten wij met zijn muziek, waarbij strenge jazzkriteria overboord
dienen te worden gezet. Want het grootste deel van Mr. Bilks muziek heeft niets
met jazz te maken, hoe spijtig deze woorden ook moeten klinken in de oren van
Ackers fans. In zijn beste momenten klinkt The Paramount Jazzband als een
redelijk ingespeeld dixieland orkest. Maar daarmee is de kous ook af. Ackers populariteit is overigens makkelijk te verklaren. Zijn orkest speelt alles wat het grote
publiek mooi vindt, van oude volksliedjes tot en met tophits van het moment.
Keurig gestoken in een pseudo-dixielandpakje, stuurt Mr Bilk zijn repertoire de
wereld in. Óh Marie!’, ‘Buona Sera’, ‘Corrine Corrina’, ‘Blaze Away’, ‘Stars and
Stripes Forever’…ziedaar enkele nummers uit dat repertoire.
De stersolist van The Paramount Jazzband is zonder twijfel trombonist Mr. Jonathan Mortimer. Hij beschikt over veel ideeën, heeft een goede toon en durft wat
te doen op zijn instrument. Alleen wanneer het akkoordenschema wat moeilijk is
laat Mr. Mortimer liever afweten. Direct na hem moet Mr Colin Smith genoemd
worden, wiens trompetspel beslist niet van kwaliteiten gespeend is.Over Mr Bilk
kunnen we kort zijn: hij speelt klarinet en zingt van tijd tot tijd een topper, zij het
bijna overstaanbaar. De ritme-groep van de band is nogal aan de zware en luidruchtig kant en telt geen uitblinkers (red: Ernest Price (bas), Roy James (banjo),
Ronald McKay (drums).
Vakantiestemming
Ondanks onze bedenkingen tegen Mr Acker Bilks Paramount Jazzband, moeten
we toegeven dat het orkest zich wel weet te presenteren en visueel beslist een
attraktie is. Muziek als die van Mr. Acker Bilk moet met show verkocht worden.
Welnu dat deden de heren. En zorgden zo voor een echte vakantiestemming”.

Redactie HN: Er werden in Rhythme destijds nergens doekjes om gewonden.
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Jazz ten tijde van Corona
Hoe hebben jazz muzikanten invulling gegeven aan hun beroep tijdens de piek van de
Corona crisis? Aan het woord is pianist Harry Kanters.
Geregeld organiseer ik weekenden waarvoor ik buitenlandse
musici uitnodig. Dan moet zo’n
weekend natuurlijk wel vol gepland zijn om alle kosten te kunnen betalen en om iedere mede-professionele muzikant met
voldoende inkomsten weer huiswaarts te kunnen laten gaan. Zo
had ik voor het laatste weekend
van april een viertal optredens
in Nederland en Duitsland georganiseerd met Engelbert Wrobel
(Duitsland), Attila Korb (Hongarije) en Jos Machtel (wonend in
België). Corona was in het eerste
kwartaal nog een beetje ver-vanmijn-bed dus toen op 6 maart
ineens de annulering uit Duitsland binnen kwam was ik toch
enigszins gepikeerd. Maar het
duurde niet lang of de volgende
annuleringen kwamen binnen.
Dat weekend in april is natuurlijk
niet doorgegaan. Zelfs het laatste
weekend van maart waarvoor ik
de Australische saxofonist Brad
Child had uitgenodigd werd volHarry Kanters pianist
ledig geannuleerd. En zo verloor
ik eveneens toertjes in Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Duitsland, Schotland, Denemarken.
Ook het bekende Breda Jazz Festival, waarvoor ik altijd erg actief ben, kon niet plaatsvinden. Inmiddels heb ik tot september al 55 annuleringen ontvangen.
Na een eerste week van motivatieverlies ben ik wat zaken op een rij gaan zetten. Muzikanten zijn creatief en zeker als je jazz speelt staat creativiteit hoog in het vaandel.
Ik was al een paar jaar van plan om een aantal Nederlandse teksten die ik in de loop van
de jaren heb geschreven, veelal op jazznummers, eens op cd te zetten. Met een legere
agenda was dit het uitgelezen moment. Je mocht inmiddels niet meer met andere muzikanten bij mekaar komen dus heb ik zelf alle instrumenten ingespeeld; natuurlijk piano,
maar ook trompet, trombone, tuba, banjo en gitaar. Van het inspelen werd ik niet altijd blij
want sommige instrumenten beheers ik niet geweldig dus moest ik het vaak wel drie keer
inspelen, zo kostte ieder nummer al een dag met opnemen. Verder zong ik zelf al mijn
teksten, deze zijn bijna allemaal grappig dus daar werd ik zelf wel weer vrolijk van. Midden
mei is deze cd ‘Meer Mans in het Neerlands’ uitgekomen en heb er al een heel aantal van
mogen verkopen en ben al weer bijna uit de kosten.
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Daarnaast wil je als muzikant het contact met je publiek niet verliezen. De laatste jaren
speelde ik al geregeld voor zorginstellingen. Dat was dan met een repertoire van liedjes
en potpourri’s uit de jeugd van de senioren zodat ze volop mee kunnen zingen. Ik wilde
een tegenprestatie leveren voor de TOZO-regeling van de overheid dus heb ik de Bredase zorginstellingen aangeboden om bij mooi weer dit programma gratis in hun tuin te
brengen zodat de bewoners dit op hun terras of vanaf hun balkon kunnen meemaken.
Zo beleefden zij weer even een leuke afleiding nu ze geen bezoek mochten ontvangen.
Tevens heb ik de woningcorporaties in Brabant aangeschreven om voor hun (oudere)
bewoners te komen spelen en zingen.
Zo heb ik drie verschillende programma’s samengesteld; mijn solo programma, een programma met de Bredase zangers Angela van Rijthoven (o.a. bekend van ‘How About
Rita’) en een programma met tapdanseres Marije Nie uit Amsterdam.
Op deze manier heb ik in de periode maart - juli toch nog zo’n 35 optredens.
Met trompettist Michael Varekamp was ik in april begonnen om vanuit mijn muziekkamer
online concertjes te geven op Facebook. Dit werden al snel concertjes op locatie. En
nu de horeca weer open is gegaan geef ik iedere zondag in juni en juli concerten in de
Avenue in Breda waar (beperkt) publiek bij aanwezig is én de concerten worden LIVE!
gestreamd op Facebook. Hiermee ook al weer 12 optredens.
We blijven dus als creatieve en ondernemende muzikanten niet stil zitten. En naast bovenstaande heb ik nu ook wat tijd om schuiftrombone te leren (geen concurrentie voor
Sam;) altijd leuk om weer iets nieuws op te pakken.
Harry Kanters – Breda
www.harrykanters.nl
https://www.facebook.com/harry.kanters/
https://www.youtube.com/channel/UCCp_ja_XoEzx3y6kswzGCBw
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