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joost (Festival ZXZW bre…):
dank, mooi stuk!
Cathelijne Beijn (Is
Wouter Hamel d…): Beste
Rinus, het lijkt me duidelijk
dat een artiest niet zélf
maar door publiek en media
een stempel …
Michel (Is Wouter Hamel
d…): Hey, Rinus van der
Heijden, anders ga je ff
quasi-intellectueel lopen
doen. Ik ga geld voor je
inzame…
Tim (Is Wouter Hamel d…):
Dubbele gevoelens bij dit
stuk. Enerzijds: inderdaad,
onzin om deze muziek
(free!) jazz te noemen. Aa…
l.schmidt (Is Wouter
Hamel d…): Ik ben het
helemaal eens met dit
verhaal. Natuurlijk heb ik
niets tegen Wouter Hamel,
en afzeiken als…
Frans van Leeuwen… (Is
Wouter Hamel d…): Beste
Rinus en anderen. “Jazz”

zoek 06 Sep '08 -

'Aki Takase - Something sweet, someth…' | Jazzenzo | 'Poly Quartet – Perfumed

Dreams'

Spinifex Orchestra – Triodia

CD-RECENSIE

Spinifex Orchestra – Triodia
bezetting: Jasper Blom, sopraan- en tenorsaxofoon, klarinet; Joost Buis,
trombone; Ned McGowan, fluit; Gijs Levelt, trompet; Tobias Klein, altsaxofoon,
klarinet, basklarinet; Theo van Tol, accordeon; Raphael Vanoli, gitaar; Sean
Fasciani, contrabas; Ulf Genenger, slagwerk, percussie.
opgenomen: 2008 in Studio Le Roy, Amsterdam
release: 2008
label: Karnatic Lab Records 
tracks: 9
tijd: 56,44
website: www.karnaticlabrecords.com 
myspace: www.myspace.com/spinifexorchestra
door: Rinus van der Heijden

Een wilde kamerjazzband. Zo omschrijven de negen leden van het Spinifex Orchestra hun muzikale idioom.
Niet gek, die omschrijving. Alleen niet helemaal compleet, want de muziek breekt zich regelmatig uit de
grenzen van kamerjazz en betreedt met gemak het land van de big bands. Wie gedacht mocht hebben dat dát
terrein volledig is afgegraasd, moet dit bijzondere orkest maar eens beluisteren.

Woeste collectieven, die wortelen in de eigentijdse gecomponeerde muziek, liggen naast redelijk ingetogen
orkestpassages. In de muziek van het Spinifex Orchestra zijn jazz, eigentijdse gecomponeerde en
geïmproviseerde muziek, volksmuziek, waaronder Afrikaanse-, Oosteuropese- en klezmer, andere wereldmuziek,
swing, rock soms en zelfs klanken die je bij een griezelfilm zou kunnen bedenken, de bouwstenen. 

De individuele kwaliteiten van dit nonet tillen de negen eigen composities min één naar een eenzaam niveau. De
klankerupties zijn overweldigend, maar tegelijkertijd is over elke noot diep nagedacht. Dat laatste doet geen
afbreuk aan de spontaniteit van de muziek, die als een met vol gas voortjagende racewagen uit de luidsprekers
komt. Spinifex Orchestra, voortkomend uit het experimentele podium Karnatic Lab, zorgt voor een nieuw geluid
dat amuseert en tegelijk tot nadenken stemt. Een top-cd.
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Rinus en anderen. “Jazz”
betekent (onder
andere)“rotzooi”. Daar
bestaat een heleboel van en
daa…
steef (Is Wouter Hamel
d…): Beste Rinus, Als er
weer eens iemand
afgezeken moet worden,
ditmaal o.a. vanwege
gebrek aan affinite…
Eric (Is Wouter Hamel d…):
Blue Note ga je heel diep
schamen om met ene Barry
Hay in zee te gaan! Heb me
groen en geel geërger…
maarten (Is Wouter Hamel
d…): Advies: sla die
bladzijde(s) gewoon om van
de Varagids. Er worden aan
de lopende band
muzikanten over…
Tom de Jong (Is Wouter
Hamel d…): Ik ben het
volledig met Thomas (en de
colmnschrijver) eens.
Sommige media roepen
maar wat waarna ande…
Thomas (Is Wouter Hamel
d…): Zowel Peter als Frans
slaan mijns inziens de plank
mis. “En als u het niet
uitdagend genoeg vind,
dan…
Frans (Is Wouter Hamel
d…): Ik vind het echt
schandalig dat er hier
iemand persoonlijk wordt
zwart gemaakt! Vind ik echt
niet kun…
Peter (Is Wouter Hamel
d…): Moet je hier echt
zonodig Wouter Hamel
persoonlijk aanpakken om je
statement te maken? Je
schrijft al…
Waltzology (Jazz Warriors
- A…): Courtney Pine maakt
met zijn statement “a tree
that has no roots, has no
future” voor nog in
sprookje…
Waltzology (Winnaars,
maar vo…): Tim,de door jou
genoemde twijfelachtige
ideologie wordt algemeen,
al vele decennia in Europa
beoefend…
Jorrit Dijkstra (Winnaars,
maar vo…): Ik heb even
www.nfpk.nl/adviezen_en_besluiten..
doorgelezen. Het klinkt alsof
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doorgelezen. Het klinkt alsof
de overheid meer…
Tim (Winnaars, maar vo…):
Waltzology, ik krijg de
kriebels van dat “eigen
cultuur”, “natuurlijke
westerse muzikale invloed”,
“j…
Tom de Jong (Winnaars,
maar vo…): Dat het Pow
Ensemble geen subsidie
meer krijgt is toch wel
vreemd. In 2004 won Luc
Houtkamp nog de Bo…
koen (Winnaars, maar
vo…): Wat mij opvalt is dat
er nogal sprake is van
inconsequent beslissen. Ook
de harde toon is weinig
resp…
Waltzology (Winnaars,
maar vo…): Is er bij
jazzmusici, die niet mee
delen in de toekenning van
de kunstgelden, te weinig
kennis van cu…
Luc Houtkamp (Winnaars,
maar vo…): Alhoewel de
commissie daar wel van uit
is gegaan is het niet zo dat
de ontwikkelfunctie de
belangrijk…
Waltzology (Winnaars,
maar vo…): Zie jezelf ook
als trendsetter met een
onontbeerlijke behoefte aan
progressie,wordt ook van
grote bet…
Dirk Benaerde (Jazz
Middelheim 2…): Of Toots
moet stoppen is de vraag.
Van de andere kant: hij
wordt overal gevraagd en de
man vindt het …
Bert Dobben (Sterft mét
Joe Za…): Snelheid en
technisch vertoon zijn vanaf
de Bebop een belangrijke rol
in de Jazz gaan spelen en
niema…
Mike (Jazz Middelheim
2…): Ook de Ex-Matrial van
Bill  Laswell en Toshinori
Kondo was erg goed!
Trouwens The Mirror
Conspiracy (d…
Joe Vanenkhuizen (Jazz
Middelheim 2…):
Amerikanen zijn voor altijd
de onbetwiste meesters,voor
de meeste anderen lijkt de
Olympische gedacht…
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Olympische gedacht…
Mike (Mathias Eick - Th…):
geweldige plaat geweldige
trompet met eigen feel :-)
Jose Gezing
(Overweldigend aan…): Ik
wil graag even reageren op
de recensie betreffende
Frank mcComb in de Conga
hal op 12 juli j.l. Ce…
susanne alt
(Openingsavond Nor…):
Tomi Rae Hynie is niet de
look-a-like van James
Brown, maar zijn weduwe
(zie wikipedia). De zanger
he…
Jan Smelik (Slotdag North
Sea…): Er wordt hier wel
gesproken over Brad
Mehldau, en dat hij optrad
op de zondag van NSJ, maar
verder ge…
Sjoerd vD (Oud en nieuw
op N…): Op de derde dag
North Sea Jazz 2008 kregen
we dan toch nog een fraai
jazzprogramma
voorgeschoteld doo…
Maarten Derksen (André
Francis & J…): Bon Joure!
Andre Francis, mede-
samemnsteller van L’Histoire
du saxophone, is/was ook
de bekende jazzp…
Sander (Tweede dag North
…): Ook North Sea Jazz
Roun Town was erg
verassend. Zo zond
zangeres Alice op het dak
van Cafe Engels en …
Tim (Oud en nieuw op N…):
@ Sjoerd vD Ik en veel
andere bezoekers hebben
dit jaar een heel mooie
editie beleefd met wel
degelij…
Lawrence Leetz (Oud en
nieuw op N…): Beste
Mischa: Misschien is het de
moeite waard om te
overwegen jouw impressies
over het jazz festival…
Sjoerd vD (Oud en nieuw
op N…): Gelukkig gaat het
in deze recensie nog over
jazz. Ik zag als niet North
Sea-ganger vanavond en
gister…
Mike (Gent Jazz Festiva…):
Electric Quartet is leuk!
Shoutingjazz (Koen
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Shoutingjazz (Koen
Schouten - J…): Dank voor
de mooie recensie. Rava
vertelde me bij onze
ontmoeting in februari dit
jaar dat hij gestop…
The Cleaner (Jazz op de
Nederl…): Hoi, ik zoek een
leuke Mellow radio kan
iemand mij helpen??? Waar
je ook kan zien wat de
populairste …
Bart Knol (Jazzpianist
Esbjö…): Nog nooit heeft de
dood van een muzikant mij
zo diep geraakt. Rust in
vrede Esbjorn.
Sjoerd (Jazzpianist
Esbjö…): Je kunt je reactie
op de plotselinge dood van
Esbjörn Svensson kwijt in
het Esbjörn Svensson
Condolen…
els franken (Help zieke
Andrew…): Hallo Andrew,
this might be a little late
but, count your ritme in 12,
just like the months of the
ye…
Henk van den Toor…
(Jazzpianist Esbjö…): Een
van mijn favoriete
jazzmuzikanten! Dat was
schrikken om dat te lezen.
Ook jammer dat hiermee
zo’n…
Guy Van de poel
(Jazzpianist Esbjö…): Ben er
niet goed van, kreeg het
bericht gisteren namiddag
van een vriendin, heb al hun
cd’s en gelukk…
Frans (Jazzpianist Esbjö…):
Onwerkelijk. In de
jazzwereld zijn we helaas
wel gewend dat grootheden
ons verlaten, maar dan
meestal…
karel sengers (Jazzpianist
Esbjö…): triest nieuws en
een groot verlies voor de
muziek. EST sloeg een brug
tussen pop en jazz en was
zelfs…
Sharon (Jazzpianist
Esbjö…): De jazz verliest
een groot muzikant… Vorig
jaar zag ik het trio bezig op
het Blue Note Festival in
Ge…
Mike (Jazzpianist Esbjö…):
Inderdaad, very sad news.

http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1471#els_franken-0806201812
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1726#sharon-0806161622
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1486#the_cleaner-0807061447
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1726#karel_sengers-0806161711
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1726#bart_knol-0806240234
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1754#shoutingjazz-0807071455
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1726#mike-0806161531
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1726#frans-0806171854
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1726#sjoerd-0806240021
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1726#guy_van_de_poel-0806171941
http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1726#henk_van_den_toorn-0806172020


9/11/08 3:38 PMJazzenzo

Page 6 of 7http://www.jazzenzo.nl/pivot/entry.php?id=1825

Inderdaad, very sad news.
Hoorde het vanochtend en
werd er toch even stil van.
Veel sterkte aan de fa…
Ronald (Jazzpianist
Esbjö…): Ongelooflijk triest!
Een van de beste piano
trio’s van dit moment dat ik
gelukkig zag op North Sea
vo…
Tom (Het beeld als weg…):
Mooi interview, dat tot
nadenken aanzet. Een
uitspraak in het bijzonder
heeft een tijdje
rondgezongen…
Mike (Ron Blake -
Shaya…): geweldige plaat!
die bezetting met McBride,
Cain en deJohnette heerlijk
ingetogen en de viool (bijv
o…
patrick (Mikkel Ploug
Grou…): Onduidelijk
waarom jij nog zo verzuurd
en verbitterd jezelf recesent
mag noemen. De
vergelijking met…
koen (Binney, Taborn, C…):
het was prachtig!
Susanne Alt (Toppers
stellen n…): Bedankt voor
het leuke stuk over mijn
optreden. Ter correctie:
“Delight” is reeds in
september 2007 v…
Frans (Veel powerplay
op…): Ter correctie, Hiromi
speelde als eens eerder in
Nederland en wel op het
North Sea Jazz festival
(toe…
Mike (Veel powerplay
op…): Optreden Truffaz was
bescheiden maar erg goed.
Alleen het geluid was
verschrikkelijk. Toch jammer
dat…
Joe van Enkhuizen… (Het
beeld als weg…): Bernlef
zegt:“Ik zie een heleboel
goede muzikanten, maar
mensen die echt
stijlbepalend zijn, die zie …
ben (North Sea Jazz er…):
en natuurlijk ook dit jaar
weer is NSJ te volgen op
radio, tv en internet bij de
NPS. Met voorbeschou…
piet (North Sea Jazz er…):
Ach Rinus, zuurpruim. Wat
heb je dit weer fantastisch
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.

heb je dit weer fantastisch
opgeschreven. Iedere zin
doordrenkt van cynisme…
Koen (‘Kwartet’ Estafes…):
Pak die kans 26 mei bij JPD,
www.jpd.utwente.nl

.
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