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I - Fl'anse vibrafonist Simon Moullier is
-=- -r. rrlwoner van New York, waar dit album
::r:: pianist Lex Korten, bassÍst Alexander
l-:.ier- en drummer Jongkuk Klm) werd

-!genomen. Qua spei staat hi.j met de voe-
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=l:--:=:lCd Vinyl/Digitaal

lri :-s een intrigerend album van het trio
'.'i:- zangeres en actrice Meral Polat die
: ,::rsche liederen zíngl tn het Koerdisch
.: T--l'ks. met eigen teksten en gedichten
''..:, ::aar'r,ader. wijlen A1i Ihsan Polat.

Ziv Bavitz & Lionel Loueke
WÉhin The Stone
lntuition
YI'CBLDiJAZZ
@/Digitaal

Een gitarist en een drummer, op enkele
ureters van elkaar. Het overkwam de rrit
Benir aÍkomstige ster-gitarist Lionel
Loueke en de lsraëlische slag'werker Ziv
R.aritz in de Zwitserse club Musig im

ten stevig in de traditie, een keuze die hem
bij de groep van pianist Gerald Clayton
deed belanden. De titel verwijst naar de
plek waar hij opgroeide, de zee en de kust
van Nantes - en het eiland bij Engeland
waar hij vaak verbleef. Moullier is geen
revolutionair; hij zoekt in de stukken (zes

van hemzelf, plus de standards You Go lb
My Ifead en Ellington's rnysterietze Moon
Mist) overduidelijk de swilg op. Dat kan
- mits de spijker op de kop wordt gesla-
gen - een verademing zijn. De combinatie
van vibrafoon en piano leidt wel eens tot
ellebogenwerk, maar daar hebben Moullier
en Korten geen last van.
Coen de Jonge

Bij deze muzikale reis langs hedendaagse
Anatolische en Koerdische volksmuziek en
ranwe oosterse blues wordt ze muzikaal bij-
gestaan door Chris Doyle op gitaar, piano,
orgel en sSrnthesizer en door Frank Rosaly
op drums. De opnames zijn gemaakt in
het Bimhuis. De zang van Meral Polat is
heel erg rnooi. Ze roept soms een enigszins
melancholieke stemming op. De rustige
titeltrack Ez I{Í Me (Wie ben ik?) is een
song'met een emotionele diepgang. T?acks
als Elqajiyé en Bile Bile zljn er:g goed!
Net als het krachtig groovende Diyamet
energieke zalrg varl Meral. De sfeer van
het album is wel heel apart en neemt je als
luisteraar mee naar een andere wereld.
Rik van Boeckel

Pflegidach te Muri, een plaatsje nabij
Zurich wa,ar een jazzrnekka bestaat,
dankzi.j een enthousiaste uitbater. Loueke
en Ravitz kennen elkaar meer dan 20
jaar, studeerden allebei in Berklee. maar
speelden nooit samen. Op 12 december
2O21 konden ze eindeli.jk in duet. elkaar
recht in de ogen kijkend. met een rij retro
schemerlampen aan hun zijde. Het was
ook de eerste keer na Covid dat men in
deze club weer live muziek kon horen. Op
Within This Sfole horen we acht stukken
uit dit concert. waaïin Ravitz ook zijn tom
drums expressief inzet en Loueke naast
zijn transparante grtaarspel zijn stem nu
en dan Aflccl ief gebrui k1.

Coen de Jonge

Robert Book Group
New Era
TWA Music
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Toetsenist Robert Rook en bassist Thomas
Winther Andersen schotelen nà Dange-
rous Cats 2 @imhuis Lirze), dat 15 jaar
geleden verscheen, verrassend nieuw
werk voor: New Era. Aangevuld met Bart
van Helsdingen op drums en percussie
plus tenor- en sopraansaxofonist EfraÍm
Ttujillo ziet nu de Robert Rook Group
het levenslicht. Uiteraard is de bijzondere
identi.teit van de mprovisatoren overeind
gebleven. Maar het geluid en de sfeer zi.jn
veranderd dankzij de inzet van een gT oove

box. Dit is een digitaal muziekinstrument
dat slmths combineert met het produce-
ren van pakkende beats (1oops) wa,arvan
de twaalf muziekstukken nadrukkelijk
zijn voorzien. De groove boxheeft de rol
van drummer Van Helsdingen absoluut
niet ondergeschikt gemaakt. Met zijn
geweldige kwaliteiten heeft hij aan
klankbeeld en composities belangrijke
waarden toegevoegd. A1 met al doet de
sound van lïew Era herinneren aan hip-
hop en dance, maar ook aan de iconische
jazzvernieuwing die onder meer Herbie
Hancocks Headhunters zo'n veertig jaar
g'eleden naar ieders trommelvlies loodste.
Dit album opent ingetogen met Nothing
Rhymes. Vanaf het sfeervolle Escape
Hatchwordt de plaat boeiender. Vooral
Up Slide Down en met name het pareltje
Clean Install rnog'en er zijn. T?effend is
de inbreng van Efraïm Tlujilio die een
groot deel van de muziek naar zich toe
trekt op zijn tenor- of sopraansaxofoon.
De uitgesponnen, fantasierijke solo's zijn
voorzien van zijn handtekening: aange-
naam en soms zelfs hypnotiserend. Met
New Era haal je een stukje Hancock van
weleer in huis. opgediend met eigentijdse
Hollandse i.ngrediënten.
Arjan Klaver


