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Tim Wes

Corendon Meer Jazz prrrrresenteert…
Tim Wes
HOOFDDORP - Het lijkt een afgezaagd verhaal, maar
Meer Jazz is nog mooier dan in 2013. Dat is ook
precies waar de organisatie steeds naar streeft.

Tim Wes

Hód jazz: Group ‘n Swing

Als iemand op zaterdag 24 mei de
zaak op stelten zet, of op zijn kop,
of hoe je het maar wilt noemen,
dan is het wel de negentienjarige
tenorsaxofonist Tim West. Hij
heeft een dijk van een toon, een
sterke performance en hij lijkt de
bescheidenheid zelf. Dat laatste is
nergens voor nodig als je weet dat
hij met Candy Dulfer voor een uitgelaten publiek speelde en dat hij
in De Wereld Draait Door met
open armen werd ontvangen. Zijn
in 2012 opgenomen debuutalbum
‘On my way’ is een aansprekende
mix van jazz, soul, hip hop, pop en
funk. Tim Wes is niet iemand van
dertien in een dozijn. Hij heeft een
geheel eigen geluid, vernieuwend
spel en hij laat horen dat hij ook
zijn klassieken kent. Bovendien
zingt ie ook nog eens prachtig.
Op youtube is een voorproefje
voorhanden: Daft Punk - Get
Lucky.
Het wordt feest, de 24e mei, op het
Jazzy Funky Cool Stage. Tim Wes
speelt dan met Yoran Vroom drums, Yariv Vroom - percussie,
Nathan Klumperbeek & basgitaar,
Leroy Siegers - gitaar, Nick Croes
� gitaar en Anan den Boer & keys.

De stedenband met Hódmezövásárhely wordt weliswaar beëindigd, maar Haarlemmermeer
en zusterstad Hód zullen elkaar
niet zomaar uit het oog verliezen.
Op vrijdag- en zaterdagavond en
op zondagmiddag is dat te zien én
te horen als de uit Hód afkomstige
Group ‘n Swing acte de presence

Steffen Morrison.

geeft. Op veler verzoek, want in
2012 was de band er ook. En met
veel succes.
Group ‘n Swing is een hobbyorkest van elf professionele musici.
Allemaal mensen die in het dagelijks leven muziekdocent of uitvoerend musicus zijn. Wat ze vooral gemeen hebben is hun passie
voor swingmuziek uit de eerste
helft van de vorige eeuw. De muziek, kleding en presentatie van
Group ‘n Swing ademen helemaal
de sfeer van ‘The Swing Era’, de
periode 1935-1945 waarin vergelijkbare bands dé attractie waren
in beroemde Amerikaanse dance
halls.
De band bestaat sinds 2006 en
dankzij de gedrevenheid van de
tien vaardige musici behoorde
deze al gauw tot de bekendste
jump & jive bands in Hongarije.
De bandleden kunnen hun ideeën
en creativiteit goed kwijt in muziek uit de late swingperiode. In
ieder optreden herkent men bekende deunen van mensen als
Louis Prima, Keely Smith, Ray
Gelato en Ray Charles, maar ook
Nathalie Cole, Brian Setzer en Michael Bublé worden moeiteloos in

jaren’40 stijl vertolkt.
De bezetting bestaat uit een gedegen ritmegroep (piano, stringbas,
gitaar, slagwerk), vier blazers
(twee trompettisten, een trombonist/baritonsaxofonist, een tenorsaxofonist) en vocaliste Mihály
Réka. Trouwens, ook andere bandleden kunnen vocaal goed uit de
voeten.
Op vrijdag 23 mei speelt Group ‘n
Swing van kwart over elf tot half
een in de Propulsion Zaal van Pier
K, op zaterdagavond 24 mei van
zes tot kwart over zeven en van
kwart voor acht tot negen in de
Kleine Zaal van Schouwburg De
Meerse, en op zondag van kwart
voor twee tot half drie en van
kwart voor drie tot half vier op de
Jazzy Funky Cool Stage op het
Raadhuisplein.

Steffen Morrison dandy of soul
Veel Voice of Holland-kijkers die
Steffen Morrison’s uitvoering van
‘A song for you’ van Donny Hathaway hoorden zullen het al meteen
hebben begrepen: Steffen Morrison is een vakman, een groot ar-

Group ‘n Swing.

tiest. Zijn voice reikt verder dan
Holland. Hij heeft soul, blues en
een sterke jazz feeling. Steffen
Morrison weet het oude soulgeluid tot leven brengen en er een
eigen opwindende draai aan geven, die niet alleen liefhebbers en
connaisseurs verrast, maar ook
een jong publiek weet te treffen.
De van oorsprong Surinaamse
zanger groeide op met de moves,
tunes & grooves van James Brown,
Otis Redding en Marvin Gay. Maar
ook jaren ‘60 muziek van een
groep als The Crystals (Then he
kissed me), de Rolling Stones en
de teksten van Lou Reed zijn hem
duidelijk niet ontgaan.
Vanuit Suriname is hij naar de
Verenigde Staten vertrokken om
daar de blues- en soulscene te verkennen om vervolgens in Nederland neer te strijken. En gelukkig
maar, want Steffen Morrison, niet
voor niets de ‘dandy of soul’ genoemd, is een waardevol nieuw
element in de Nederlandse soulen blueswereld. Dat zal zaterdag
24 mei duidelijk worden als hij
van 20.30 uur tot 22.00 uur optreedt in de Grote Zaal van Podium Duycker.

