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Hetnieuwe olbum von
frompettist Loet von der
Lee is nietzomoor een
jozplootje, Voor het
projecï'Hollond In Joz'
vroeg von der Lee
uiteenlopênde musici uit
olle twoolf provincies een
compositie te leveren.
Somen meï foto's, gedichten
en liedteksten in heï
cd-boekje geven deze
composities een ouditieten
visueel beeld von ons lond

lï"*xïïm:c; I
ffs*t"r"":r !.-..-)-.')^^*^
.keeshij de.colnposi- I
tjeprijs bjj deDutch I
lazz UompeÈoon, oát I
uas een leu-ke bijkom :

t stigheid. Egbert he€ft I
I eenmooj en sÍeewol I
I stl* íLa cavern€)se i

,l
Iil

m*fififfi
rix uit Horst.

maatt. Ên lxr was
zelfookergieueden I
mer onze uÍtvoedng I
ervan." Ofhetty- :
Disch Limburs is? |
N*,99t r:-"1:'d'* |
ven, ttetbrrlneen I
persoor ijke visie :ilá;;-;ó;;i" I
op zijn g€booÍte- |
'"ffifí'J:r',ï'l

*$:ïHï: i
I

De in het Noord-Hollandse BaLkum geboren I,oet
mn der Lee wilde met zijn nieuwste Project eens

iets anders doen dan 'weer een gewoon plaatje

,,Het viel mij op dat kunstenaars uit andere disci_

pLines vaal heel peÍsoonlijke statements m?l(en
ner een zekere eeuwieheidswaarde Toen ik er_

over ging n adenken uàt voor mij nou een soort
van autobiografiscb gegeven zou zijD omiets mee

te doen, kw?m ik eigenlijk al lrij snel op Neder-
land. Ik speel veel, dus ik zit veel in de auto, en

dan begint het land waar je jn reist een beeti€ een

deel van iezeLfte worden. Metdat gegeven ben ik
begonnen." land ID Iazz ziin hei Drentse Aa en Reinders'

Overijssel. Ook het qle Roompot (t e Duc) is erg

spann€Dd en toó á:ingenaam. Het vaste I-oet .!€n

der l€e ouaÍet is roor deze gelegenbeid uitge_

heid met €Dlele gastmusi€i waaronder tenonst
Siinon Rigter €n Needands meest geuaagde gita-

dstvan drt moment, Ánton CoudsÍlit. van der

Andere hoogtepunten oP Hol_

IÉe en ziin mannen voel€n zi€h in a.ile stiilen .

wonderwel thuis €n weten van het z€er aiNiss€'
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is met mooie stuLken gekomen. Ik
BIa (Fondse) en Skaai (Velmeels-

heimweeÀeeft

lende matedaal toch een eénleid te smedeD. De

bil het project behorende foto's en tekten staan
jn het cd-boekje, zodatwe een goede indruk val}

Varalond is het loet van der Lee Quartet plus
gasten te horen in het li\,€ radioprogramma Tros

Sesiun.
Verder toet lót kwartet op dit moment met het

Holand In Jazz-Íepertoire door het land' waarbij
.waarschijnlijk later dit iaar ook concenen in
boerderijed en arder ma.rkante plaatsen in
diverse provincies zullen plaatsvinden

Gaat dal zieD!

Houandintazz (Od€ToTheT$Etr"ePn'lnces); I
Loet \,an der Lee Quartet + Guests Holland ln I
taz -Mudch BMCD 394.
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