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Trompellist loel vqn der Lee vermiidt de lrucendoos
fiel 6en !íntíl ordere uooroonalííndG dêrlig.rr uil de

ederlondrc iozr ir ÍronrFcllirl loct ydr dêr lce konend weekcinde
le gral op hcl Jdzrliull ir [Noírlriahl, len gerlrck irol ee
nuzikdnl die hêt liov.r ro.kl in ci0ênhcid ddn ií .Dcktolê|,

Door PÀul Yan dêr Stèen
flluutt{. waar dÊ nam ván
loêt van der Lee vrlt, is bet
woord mainstream ïaal( et
ver weg. D€ Noord-Ho ander
maakt muziek, gewortêld in de
lladitie. Voor sommige critici is
dat €en sJnoniem voor niet
spannerd. Ván dèr Lee gelooft
daar niets van. Muziek vuuit
het halt vindt altijd zijn weg

Komend weekeide sp€elt de
tronpettist op het Jazztival in
Maastricht. Hij is er te gast met
generatieg€not€n BenjaÍnin
H€|mrn, Rob van Bav€l, Johan
Plornp en Martijn Vink. Hêt ge-
zelschap jamt op vdjdeg, se€ft
€er vorkshop op zateÍdágmid-
dag en geeft dezerde avond
e€n concert in €en kleine bezet-
tiDg én begeleid door e€n Á11

Sta. Big Band.

Het vijftal speelt de muzi€k van
Nat Adderley. Van der Lee be
gon dàemee toen hij door cot'
lega-Íomppeft st en prcducer
Ángelo Verploegen w€rd gÈ
Eagd om €€n cd t€ maken
met werk van de toen n€t ov€r-
Ied€n tromp€ttist. Dê Nederlan-
dêr had al b€wondedng voor de
Ámeril(áan, die zich als mi e
re god staande eist te houden,
toen grootheden ah Miles Da-
vis, Dizzy Gill€spje en Chet Ba-
ker het leeuwendeel !€n de
aandacht nàar zich toe trokk€n.
,,N.t Ádderley heeft bovendien
samen met zijn broer 'cánon'
ball e€n revolutie veroorraakt
door als ee$te gospeL en
rhlthm ànd blues'invioeden te
wruerken in betrcpmuziek. '
vàn der Lee noêmt Add€rleys
muziek ,,háppy feel jazz". Naar-
mare hij zich verdeÍ verdiepte
in het reDertoire van ziin colle
sa-hompàhst otrtdektá hij e.
lteeds meer kwaliteiten in. ,,D€
lcràcht zit 'm in de eenvord etr

Het volgende pmject vàn Van
der lee he€t Eollaíd tnjazz, ode
d. íle 12 provlnden. IÍ elke pro-
vinci€ h€eft de trompettist een
conrponht benederd met het
verzoek of die e€n stuk wil

scldjven ov€r zijn deel van he
land. Vm der Lee schrijft verher
der de b€zetting voo. en gêeflaàr
vièr h€fidoorden. war hij aarbok
derda bij de provincie iD kwes.sd-
tie. voor timburg is HoBrenáàr
EgbeÍt Dedx aan het w€rk g€.
zel om een nummef voor eeral
vijfi nansformatie te schrijren.
Vd der Lee laát ook fotogràal
Mártin Kuiper door her lándu
treklen om iedere provincie in,.
één be€ld te vegen. De foto's;;
dienen straks als iÍtsEatie bij
de cd en worden op posterfor--
maat geëxposeed tijdens con----l
certen- Het hel€ concept heeft |
Mt van een grote publiciteite I
st1lnt. MaaÍ Ván der Lee be I

sbjdt drr h€t een rncje is. I

"Go€de kuDst heeft altijd wt I

autobiosrafsch. lk voel mij I
vooral heel ers Honànds. Ik heb I

de moseujklejd cehad om aan I

de owrkant van de p|3s te gaaD 
I

sÊrken. Heb ik njet gedaan, I

omdat ik heel dol bo op dit I
lend. Met dat seseven wild€ ik I

wat do€n. Daar is tolldnd nljaz Iuitrconsekomen." I'l
TeseLijkertijd d€nl't Van der Le€ |
dat dit project een breed pu- I
bli€k kan tueklen. 

"Jazz 
spel€n I

berelent w€rkeD oD een eiland r I

F. Dat is vood aen roesde I
nlff$j#i:"J"i"Jï:*T I
l"il';,'1"i"À.:#i.jJiilï1 [
sen te vinden js, diê g€mprovi- !!
se€rde muziek kàn waardqên. ll
wn Dreseftari€. ll
Nietvan trucjes.,Hêr publiek is ll
onverbiddeliik zien ze dat wat ll
je doet niet i!ád ir. dan laijs je It
het snoeihard wÊ€Í terug. Het I

openteklBn van de tru(€trdoos I

leveÍt ook zelden int€Í€ssante I

muziek op. Het kïnkt vaak irls ll
een inwloefenjns. IDstr'rmen- ll
talisten die heet knap biDnen | |
de lijn(ies kleuren. Ik rnaak li€- | I
vslret echte schildêrij." l{

I

Itr het lader vin hetrEtlválln ll
Maíd.htvrídsndevolgende I
átllvltêlten plààk. eer lániá$lelnEdd! l
Cáíé op v jdàg22 novenb$on r2,r0 Int eén wolllehop In de kumulu! |
Mnl€króool op rarêd.g 23 novêmb$ |
.n 15,00 uur en eèn concèÍt In FóÍl Slit I
Preterópdeêltd€dason21.00lur I_l

I
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