OPMAAT
Marco Santos &
Friends VI
Festival United in Den Haag,
Rotterdam en Culemborg
Vorig jaar (in Slagwerkkrant 208) berichtten wij
uitgebreid over de mooie concertserie van drummer
Marco Santos (en zijn vrienden ), die met eigen
project Festival United op de bres sprong voor
muziek, kunst en multiculturele saamhorigheid.
‘Graag meer van dit soort avonden’, zo besloten

Kolstad bijna elektronisch
op Leprous’ Pitfalls
Op vrijdag 25 oktober was het album
Pitfalls van Noorse progband Leprous
Release Van De Week in onze gelijknamige
online serie. Natuurlijk vanwege de bijdragen van vaste drummer Baard Kolstad
(coverinterview Slagwerkkrant 212). In
dat interview kondigde de Noor al aan
hierop meer open te spelen dan op
voorganger Malina, en meer elektronische
elementen toe te voegen. De negen
songs op Pitfalls lijken zijn uitspraken te
onderschrijven, maar schijn bedriegt.
Waar elektronische partijen lijken te
Slagwerkkrant.nl/swkplus klinken, zijn het in bijna alle gevallen
akoestische geluiden die je hoort.
• Release Van De Week met Leprous
(25 okt)
Kolstad verklaart: ‘Alleen in Distant Bells
en Below hoor je wat elektronische kicks,
en aan het begin van At The Bottom zitten loops. Bepaalde elementen klinken
misschien elektronisch, maar dat zijn ze niet, zoals de dancebeats in Below en By
My Throne. Ik gebruikte een piccolo snaredrum en heel laaggestemde of juist
hooggestemde snares voor de juiste sound. In I Lose Hope is de snare bijvoorbeeld
heel droog en klinkt daardoor elektronisch. Ook maakte ik een eigen clap stack,
met drie verschillende kapotte bekkens op elkaar. Ze geven een klank als elektronische handclaps, zoals je hoort aan het einde van I Lose Hope.’ Bijzonder om eens
goed te beluisteren hoe Kolstad dat aanpakt. Leprous heeft op dit album touwens
grotendeels afscheid genomen van metal. Het nieuwe werk houdt het midden
tussen progressieve rock en bombastische pop, met het hoge zangwerk van Einar
Solberg en Kolstad’s creatieve drumpartijen als sterkste troeven. (Wouter Dielesen)
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wij destijds ons verslag. Dit jaar werden wij op
onze wenken bediend met opnieuw mooie
optredens in Het Paard (Den Haag), Grounds
(Rotterdam) en – voor het eerst – de
Gelderlandfabriek (Culemborg). Als drummer valt
Santos op met zijn vloeiende dynamische stijl,
met een bijzondere mix van slagwerk en elektro-

Steve Gadd: ook maar een mens
Mooi om te zien. Ook de allergrootste drummers van deze wereld
blijken soms gewoon mens. Met hun fouten. Een enkele keer legt
Steve Gadd deze middag de live-studiosessie van de DuChamps Band
stil, omdat hij even twijfelt. ‘Was ik te vroeg met die fill?’ Of hij went
zich tot bassiste Ilse de Vries: ‘Wat speel jij precies aan het eind van
het couplet?’

nica. Bij de set staan ook twee kleine synths en hij
maakt vocal loops en soundscapes die hij combineert met zijn drumpatronen; soms ingetogen dan
weer met groovende uitbarstingen. Zijn gasten –
waaronder een flamencogitarist plus -danseres,
een Kaapverdische gitarist, een accordeonist en
een trompettist (beide Portugees), een Turkse
zanger/fluitist en een Surinaamse dholakspeler –
delen in de warme, smaakvolle manier van musiceren van de sympathieke Portugese slagwerker.
Volgend jaar weer een extra avond/podium erbij!
(Bouke Bijlsma)
www.unitedartmovement.com
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Plaats van handeling is de Sound Vision Studio in Arnhem. De DuChamps
Band van gitarist Lowik van de Velden neemt er zeven nieuwe stukken op.
Funky soul en pop; een tienkoppige band met in de gelederen percussionist
én Arnhemmer Martin Verdonk. De drummer is het enige ‘buitenbeentje’;
Van de Velden heeft niemand minder dan drumheld Steve Gadd gestrikt om
zijn muziek in te spelen. Voorafgaand aan deze sessie heeft het gezelschap
in twee dagen alle tracks opgenomen. Deze derde dag staat in het teken
van de Youtube-video: de band speelt voor de camera’s alle nummers live.

Onweerstaanbaar
Steve Gadd speelt geconcentreerd. Leest zijn partijen van een sheet, let
ondertussen op de andere muzikanten, vooral op bassiste De Vries. Mooi
om schuin achter hem zittend te zien hoe hij speelt. Die onweerstaanbare
groove, de subtiele manier waarop hij zijn hihat raakt, de niet zozeer harde,
maar wel rake klappen op snare en ride. De drie-eenheid drums/percussie/bas
valt op de juiste momenten perfect in elkaar. Kortom, dit is Steve Gadd
zoals hij talloze grootheden in de pop en jazz heeft begeleid.
Hoe raakte je verzeild in Arnhem bij de DuChamps Band?
‘Mijn Nederlandse vriend Daan van Rijsbergen (A&R-manager, producer,
manager; red.) vroeg me. En als het van Daan komt, is het goed en leuk.

Het paste precies in mijn schema. Ik ga hierna direct door naar Italië voor
gigs met mijn trio Blicher/Hemmer/Gadd. Dit was fijn om tussendoor te
doen, met deze club muzikanten.’
Allemaal onbekenden voor je?
‘Ja, allemaal nieuwe mensen. Behalve hij.’ Gadd wijst naar Martin
Verdonk, die naast hem staat en lacht. ‘Ik heb Martin begin jaren tachtig
ontmoet, maar eerlijk gezegd weet ik het niet precies meer. Het leven was
destijds één grote party. Een groot deel van mijn herinnering is verdwenen.’
‘Tegenwoordig is dat anders’, zegt Gadd, terwijl hij aan zijn water nipt.
Inmiddels is hij 74 jaar, maar nog altijd volop on the road. ‘Ik doe het nog
steeds met veel plezier; spelen houdt me jong.’

Signature licks
Sinds die vluchtige ontmoeting met Gadd – Musikmesse Frankfurt 1982 –
speelde Martin Verdonk met grootheden als JR Robinson, Ricky Lawson en
Bernard Purdie, en nu – 37 jaar later – eindelijk dan met Gadd zelf.
‘Wat zo mooi is: eigenlijk doet hij heel weinig. Zo speel ik ook. Alles in
dienst van de song. Vaak met kwarten op de hihat – waar je zestienden
zou verwachten – en weinig ghostnotes. Dan vroeg hij mij om met een
shaker of tamboerijn de groove in te vullen. Heel interessant, temeer omdat kwarten op de hihat behoorlijk recht en houterig kunnen klinken, maar
niet bij Steve; die swingt altijd als een gek.’
En natuurlijk speelde Gadd hier en daar zijn ‘signature licks’, zoals
Verdonk ze noemt. ‘Echt geweldig. Hij is niet voor niets één van de
besten, maar tegelijk geneerde hij zich niet voor een foutje.’ Zelfs de
allergrootsten zijn soms gewoon mens.
(Han Neijenhuis)
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