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weten dat je met jazz niet rijk of
beroemd zult worden.’
Joshua Redman mag dan een jazz
man pur sang zijn, hij is niet voor
één gat te vangen. Zijn oeuvre
waaiert diverse kanten uit. Stevig
blazerswerk, funk en soul, pop,
strijkers en zelfs klassiek kleuren
zijn werk. ‘Ik ben opgegroeid met
allerlei muziek. Ik ben niet voor
één stijl of richting in de jazz. Ik
kon met grote musici spelen en di
verse soorten muziek maken, dat
houdt me fris en scherp. Ik kijk
over de grenzen. Ik ben geen musi
cus die zich settelt, zelfs als ik het
heel goed doe. Geef mij maar ver
andering en verrassing.’

Joshua Redman Kwartet. Dinsdag
15 oktober, 20 uur, Bijloke
Muziekcentrum, Gent. (tel.
09.269.92.92). Op donderdag 17
oktober om 20.30 uur in de Roma,
Antwerpen (03 292 97 40).

Ze klinken elke avond anders, om
dat de accenten, de frasering, de
baslijnen, de pianoakkoorden ver
anderen.’
Hij is omringd door leeftijdgeno
ten, zoals de pianist Aaron Gold
berg, de bassist Reuben Rogers en
de drummer Gregory Hutchinson.
‘We hebben dezelfde leeftijd en
delen veel ervaringen. Jazz is een
wonderlijke gemeenschap, warm
en ondersteunend, al wordt er ook
duchtig geroddeld en heerst er ri
valiteit. Over het algemeen steu
nen jazzmusici elkaar, omdat ze

wonen, nodigde hij me uit om in
zijn band te spelen. Ik kon kennis
opdoen bij een meestermuzikant
en tegelijk mijn vader leren ken
nen. Een dubbel geschenk. Hij
leerde me wat het belang is van
sound. Hij had zo’n warme, diepe,
soulvolle toon. De sound is je
stem, zei hij. Die les moest ik nog
leren. Je moet je stem laten horen.’
Joshua Redman vergelijkt jazz
met een taal die je moet leren. ‘Je
wilt zo welsprekend mogelijk wor
den en je kijkt naar de grote voor
beelden. Het gaat over improvisa
tie en oprecht blijven. Als je op de
scène staat, moet je je overgeven
en dat samen met de andere musi
ci doen. Dat is de spirit van jazz.’

Niet voor één gat te vangen

Live klinkt hij snediger en avon
tuurlijker dan op plaat. Met zijn
kwartet improviseert hij negentig
procent van de tijd. ‘We spelen
songs, simpele en ingewikkelde.

en kon in Yale aan de Law School
beginnen. Maar hij nam eerst een
sabbatjaar. Om met zijn muzikale
vrienden, die in Boston aan het
Berklee College of Music hadden
gestudeerd, naar het jazzmekka
New York te trekken. Muziek had
altijd een rol gespeeld in zijn le
ven, maar de 22jarige Redman
had zijn zinnen gezet op academi
sche studies. Dat veranderde in de
bruisende metropool New York.
Toen hij vijf maanden later de
prestigieuze Thelonious Monk In
ternational Saxophone Competiti
on won, schoot zijn muziekcarriè
re uit de startblokken. Even later
speelde hij met toonaangevende
musici zoals Charlie Haden, Elvin
Jones, Joe Lovano en Pat Metheny.
Een jaar later lag zijn eerste album
in de winkels. Redman werd zelfs
als een soort glamourboy van de
jazz opgevoerd in lifestylebladen.
‘Over mijn debuut was er destijds
nogal wat heisa’, vertelt hij. ‘Van
uit de culturele wereld en de pla
tenbusiness was er toen veel aan
dacht voor jazz. Ik profiteerde
daarvan, ik kreeg gelukkig al
vroeg kansen en ik kon al vlug be
hoorlijk verdienen, al was dat mis
schien niet terecht. De muziekbu
siness is niet altijd fair, het zijn
niet altijd de juiste mensen die de
eer krijgen.’
Zijn vader, die hij in zijn jeugd
nauwelijks had gezien, woonde in
New York. ‘Ik wist waar hij voor
stond. Toen ik in New York ging

M
et zijn uitsteken
de Amerikaans
kwartet is hij be
zig aan een inten
se tournee langs

meer dan twintig Europese ste
den. ‘Ik hou wel van platen maken,
omdat je jezelf dan goed kunt uit
drukken en je muziek op een ge
concentreerde wijze kunt explore
ren. Maar jazz is vooral geïmprovi
seerde muziek, muziek van het
moment. Live spelen is het hart en
de ziel van jazz. Elke avond weer
wil ik dat avontuur beleven.’
Joshua Redman is een kind uit een
gemengd huwelijk. Hij werd opge
voed door zijn blanke moeder, een
danseres. Zijn vader was de be
kende saxofonist Dewey Redman,
die jaren met Ornette Coleman en
Keith Jarrett speelde. Toen Joshua
besloot om muzikant te worden,
was zijn vader daar niet mee opge
zet. ‘Hij moest zijn hele leven
vechten om de eindjes aan elkaar
te knopen. Hij hield het vol, ook al
moest hij er veel voor opofferen.
Hij reed jaren met taxi’s. Hij liet
zijn stabiele leraarsbaan staan om
muzikant te worden. Mijn moeder
was wel blij en gelukkig voor mij.’

Glamourboy

De keuze voor muziek was niet
vanzelfsprekend, Joshua Redman
was een begaafd student. Hij haal
de in 1991 met de hoogste lof zijn
bachelor sociale wetenschappen
aan de universiteit van Harvard
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‘Ik beleef
elke avond

een
avontuur’

De Amerikaan Joshua Redman
behoort al twintig jaar tot het kransje

topsaxofonisten. Hij trad in de
voetsporen van zijn vader, de

legendarische Dewey Redman.
KAREL VAN KEYMEULEN

‘De muziekbusiness
is niet altijd fair,
het zijn niet altijd
de juiste mensen
die de eer krijgen’

Joshua Redman: ‘Ik kijk over de grenzen, ik ben geen musicus die zich settelt.’ © imageglobe

Het volledige programma: www.skodajazz.be
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OPERA ¨¨¨¨è
La clemenza di Tito
Gezien op 10/10 in De Munt,
Brussel

Duitse zwijnerij. Zo ongeveer
moet de Habsburgse keizerin La
clemenza di Tito in 1791 genoemd
hebben. Tot lang daarna werd
Mozarts laatste opera, over een
Romeinse keizer die kiest voor
genade boven wraak, afgedaan
als een stijf gelegenheidswerk.
Begrijpelijk. Er is het gebrek aan
harde actie. Het op bittere emo
ties knauwende libretto. Een
overkill aan recitatieven, die niet
eens uit de koker van Mozart ko
men. En dan de muziek zelf: su
perieur zoals altijd, maar dit
maal met een laag meezinggehal
te.
Clemenza lijkt een suffig stastil
stuk, waarin onaanraakbare per
sonages trappelpassen in antieke
decors. Niet hier. De warmbloe
dige, cognackleurige slaapka
merset van Jan Versweyfeld
toont als speelvlak de meest pri
vate ruimte van het menselijk
verkeer. Slim bekeken. Tito's op
rijzende goedheid heeft niks te
maken met kille berekening,
maar alles met het restje li
chaamswarmte dat nog tussen de
lakens hangt.

Plafondcamera’s en CSI

Ivo van Hove durft deze ‘opera
seria’ ernstig te nemen. Als het
orkest de jubelouverture aan
heft, zie je Tito op het video
scherm worstelen met tranen.
Het is verdriet om Berenice, de
geliefde die hij van rechtswege

moest verlaten. Tito herpakt
zich, waarna het flodderige bed
dengoed opgemaakt wordt. Maar
wanneer zijn beste vriend hem
wil vermoorden, wordt het toch
weer een boeltje. Plafondcame
ra’s glijden over de steeds chaoti
scher wordende slaapkamer: op
het scherm zie je een landkaart

van losgewoelde emoties. Half
weg de voorstelling legt een CSI
team de wanorde vast. Hun vraag
is ook die van Tito: waar is het
misgelopen?
Er wordt geweldig toneel ge
speeld in deze voorstelling, met
dank aan de supermuzikale per
sonenregie. Eindelijk nog eens

een regisseur die greep heeft op
wat een plotse modulatie of me
lodische geste te vertellen heeft.
Van Hoves karakterstudies, met
een half oog op de partituur, zijn
subliem. Kurt Streit speelt een
ontwapenende Tito, die geen hap
door de keel krijgt als hij zijn bes
te vriend moet bestraffen. De rij

zige Véronique Gens, als een zelf
verliefde Vitellia, leert diep in de
spiegel te kijken. Anna Bonitati
bus als Sesto maakt prachtige
kleuren telkens als haar persona
ge klapwiekt van besluiteloos
heid. Dirigent Ludovic Morlot
zorgt voor frisse orkestklanken,
al kan het verzamelde hout best
wat minder log.

Glazen huis

De toon die van Hove voert, is ra
dicaal eigentijds. Laptops, erea
ders, notebooks, blackberries en
iPads omringen een machtheb
ber die in contact staat met de
buitenwereld, maar binnenska
mers twijfels ophoest. Achterlig
gende boodschap: politieke wor
ding gaat gepaard met identi
teitsverlies. Camera's zitten hem
op de huid, en in zijn glazen huis
kan het volk zo binnenloeren.
Het slotbeeld is dan ook keihard.
Het hoofduiteinde van Tito's
kingsize bed doet voortaan
dienst als tribunaal. Privé is poli
tiek geworden. Nachtrust zit er
voor deze leider niet meer in.
TOM JANSSENS

Nooit meer slapen

Nigel Williams
neemt zichzelf
ernstig
COMEDY
Bekend/t
Gezien op 10/10 in Arenbergschouwburg,
Antwerpen. Het komende jaar overal in
Vlaanderen.¨¨¨èè

Het is nu vijftien jaar dat Nigel Wil
liams in het vak zit. Hij heeft gespeeld
in Aalst, Zwevezele, Peutie en Genoel
selderen. Ooit dacht hij met standup
comedy de verzuring te kunnen tegen
gaan en op zijn manier een steentje
bij te dragen tot een betere wereld.
‘Maar comedy kan de wereld niet red
den’, bekent hij in zijn nieuwe show,
nog altijd pure standup, maar met
een zwaarmoedige ondertoon. Scherpe
grappen, maar ook beschouwingen
over de aard van comedy en het leven
van een BV tegen wil en dank.
Een paar weken geleden lag hij nog in
het ziekenhuis voor een heupoperatie.
In een vierpersoonskamer, want hij
wilde zeker niet overkomen als de ar
rogante BV. Het verblijf leverde ge
noeg materiaal op voor de geslaagde
opening van de show, met de pijn
pomp als metafoor voor het leven en

de racistische commentaren van zijn
kamergenoten als evidente bron van
ergernis. Die status van BV speelt Wil
liams wel vaker parten. Waarom wordt
hij na dertig jaar nog altijd opgevoerd
als Engelsman met een mening over
alles wat zich in zijn geboorteland af
speelt? Waarom wil De Tijd in gods
naam een column van hem over eco
nomie? Al die aandacht leidde er zelfs
toe dat hij zichzelf ernstig begon te
nemen. Williams was openhartig, en
ook ongewoon rustig voor zijn doen,
licht mankend. Tussendoor strooit hij
kwistig met actuele grappen. Over Na
vid, het absurde verschil tussen legale
en illegale drugs, onze jongens in Syrië
als postmoderne oostfrontstrijders en
Antwerpen als bejaardentehuis voor
demente racisten. Maar we moeten het
allemaal niet te serieus nemen, want
‘ik ben nog het meest fucked up van
allemaal’. En de volgende show kan al
weer helemaal anders zijn, want dat is
eigen aan standupcomedy. Neem dus
ook deze recensie niet te ernstig.
KAREL MICHIELS

Nigel Williams. © rr

Een slaapkamer als speelvlak: de meest private plek in het menselijk verkeer. © De Munt

Het slotbeeld is
keihard. Het
hoofdeinde van
Tito's kingsize
bed doet voortaan
dienst als tribu
naal. Privé is poli
tiek geworden

Punker met
een dasje

ROCK ¨¨¨èè
King Krule
Gezien op 12/10 in Botanique, Brussel

Vol huis voor Archy Marshall, de
kid die een king wil worden. Hij is 19,
maar klinkt zeker dubbel zo oud. Hij
zingt met een rauwe bluesstem over
het Diepste Duister van de wereld, een
toon die samenvalt met zijn leeftijd en
al de ellende die hij al meemaakte.
Kortom, volgens nogal wat Britten is
een nieuwe Morrissey opgestaan.
Ons leek hij een ruwe diamant, met de
nadruk op ‘ruw’. In de Botanique
speelde hij ongeveer heel zijn recent
verschenen album 6 feet beneath the
moon. Een indrukwekkend debuut,
met harde, poëtische teksten over tie
nerangst en vroegtijdige wereldmoe
heid, en songs die stilistisch ergens
tussen Chet Baker en The Damned
schipperen.
Het was uitkijken hoe de jongeman
zich live zou tonen. In kostuum, net
als zijn drie muzikanten. Eerlijk. En
door zijn dialectische accent nog on
verstaanbaarder dan zijn idool Ian Du

ry. Dat was een sof, want je hoort niet
vaak zulke prangende songteksten.
De band klonk behoorlijk rommelig,
maar tegelijk prettig artisanaal. Het is
de grote paradox van Andy Marshall,
die opgroeide tussen de DIYethiek
van zijn workingclassmoeder en de
stijve strengheid van zijn middenklas
sevader. Marshall is een punker met
een dasje. Hij schuimbekt zijn songs,
maar zoekt het muzikaal verder dan
de drie akkoorden die punk voorop
stelt. Véél verder: ‘Rock bottow’ begon
als rauwe rock, evolueerde naar een
soulballad, belandde ineens in een
jazzy extro om dan nog even terug te
keren naar rock. Het leek een beetje
alsof King Krule alle genres behalve
elektronica in zijn muziek wilde ste
ken en dat is een hoge ambitie. We
hebben genoten van prachtsongs als
‘Ocean bed’ en ‘The krockadila’, maar
het is duidelijk dat er in deze band
nog véél verfijnd moet worden. Dat zal
het rauwe karakter aftoppen, en hope
lijk de subtiliteit ten goede komen.

PETER VANTYGHEM

King Krule. © rr


