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Onder de naam Dubbelplus-concerten organiseert Trytone deze maand voor de tweede keer een reeks 

concerten met twee bands die eerst allebei een eigen set spelen, en daarna in wisselende combinaties sámen 

optreden. Vanaf 21 januari zijn het het Nederlandse Spinifex Orchestra en het uit Frankrijk afkomstige 

Umlaut Double Trio die het podium delen. De band van onder meer trompettist Gijs Levelt en rietblazer 

Tobias Klein (hieronder te zien in een interview) heet voor de gelegenheid Spinifex Tuba Band omdat de 

basgitaar en de gitaar vervangen zijn door twee tuba’s. Dat wordt denk ik geen muziek voor doetjes, de mix 

met het kwintet van drummer Emmanuel Scarpa. De ingrediënten die hier door elkaar geroerd worden staan 

garant voor een ruig avondje, al verwachten we daarin ook de nodige gevoelige momenten…

Ruige klanken maar evengoed met een subtiel gevoel voor nuances - het zit eigenlijk al in de naam van het 

Spinifex Orchestra: spinifex is een stekelige grassoort die je in de Australische woestijn kunt vinden. 

Behalve Gijs en Tobias bevat de band fluitist Ned McGowan, rietblazer Jasper Blom, trombonist Joost 

Buis, accordeonist Theo van Tol, gitarist Raphael Vanoli, bassist Sean Fasciani, en drummer Uli Genenger. 

De sound van Spinifex put uit jazz, modern klassiek, electronische muziek, hard rock en een 

ondefinieerbare folklore uit een mooi, ver land. Voorbeeldje van hun cd Triodia:



Vorige week sprak ik met Tobias Klein, een van de initiatiefnemers van het Spinifex Orchestra.We hadden 

het over de achtergrond van het project, over de aanpak van zo’n concert met maar liefst dertien muzikanten 

op het podium, en over de vraag of je dit nou onder de noemer “crossover” moet rubriceren of niet…

De Fransman Emmanuel Scarpa is een veelgevraagd drummer die gefascineerd is door spiegels en 

spiegelmotieven, een prettige tic die hij overhield aan het lezen van Lewis Carrol’s Through the looking 

glass. Zijn eigen trio Umlaut combineert hij soms met het trio van gitarist Marc Ducret, waarin hij ook 

drumt, en de combin van die twee trio’s is een kwintet dat Umlaut Double Trio heet. De stijl van Scarpa 

kent net ook al zo’n prettige mix van power en subtiliteit. Check dit voorbeeld van zijn cd Umlaut vol. 2:

21 januari Bimhuis Amsterdam (concert wordt opgenomen, zaterdag 20 februari op Radio 6!)

22 januari Paradox Tilburg

23 januari SJU Utrecht

25 januari Axes Jazzpower Eindhoven

Meer info op de site van Trytone


