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Een door ons al lang gekoesterde headliner All Weather Music is Tony
Allen. En hij zakt af naar Maaseik met een 10-koppige band met
muzikanten uit Kameroen, Nigeria, Martinique en Frankrijk.
Tony Allen (°1940 – Lagos, Nigeria) is onbetwist hét boegbeeld van
de afro-beat. Vijftien jaar lang, tot 1979, werkte hij nauw samen met
die andere beroemde Nigeriaanse muzikant Fela Kuti, onder meer in
hun legendarische band Afrika 70.
Het is vooral Tony Allen die de zo typisch bezwerende afro-beat
ontwierp, een sound waarbij traditionele Nigeriaanse ritmes zich
vermengen met elementen uit jazz, funk en soul, in combinatie met
politiek geëngageerde songteksten. Ook na die baanbrekende jaren
blijft Tony Allen onder eigen naam zijn muziek uitdiepen met
invloeden uit onder meer dub, hiphop en dance. Naast de vele
jazzcollaboraties hebben ook vele popartiesten hem ingelijfd: zoals
Groove Armada, Air, Grace Jones, Charlotte Gainsbourg. Tot vandaag
doet zijn unieke drumstijl muzikanten en fans wereldwijd volledig uit
hun dak gaan. Zeg dus niet dat we u niet gewaarschuwd hebben!.
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MARC GIELKENS

We vonden dat we iets goed te
maken hadden ten opzichte van
jullie, trouwe sympathisanten
van Sjruur Live, na een jaar van
onregelmatige Jazzetten, een jaar van wel een kroeg hebben, geen kroeg
hebben, te veel kroeg hebben, te weinig kroeg hebben, kroeg hebben op de
markt, in de Capucienestraat, kroeg hebben aan de “Nord” in Brussel, in de
Abdij van Westvleteren, kroeg hebben op Hertoginnedal, op het koninklijk
paleis in Laken en kroeg hebben in Kanegem.
Verder waren wij zelf, de leden van Sjruur live, zo prikkelbaar en ontvlambaar door deze sores, dat je geen aansteker nodig had om een sigaret aan te
steken, als je bij ons in de buurt stond. Onze stralingswarmte was dermate
hoog, dat je je moest haasten met roken, anders was je sigaret al opgebrand
tot aan de filter. Tot slot nog, was onze spreekwoordelijke “tegendraadsheid”
het afgelopen jaar zo extreem dat ze opnieuw “draadsheid” werd.
En daarom vonden wij dat jullie ook dit jaar weer recht hadden op een
uitzonderlijk programma. We moeten eerlijkheidshalve wel stellen dat we
deze snode plannen zonder onze “Provincie Limburg” nooit zouden hebben
kunnen realiseren, dus dankuwel Carl en dankuwel Provincie Limburg.
De formule van de afgelopen jaren, waarbij we telkens hebben gekozen voor
een “special” rond één muzikant, gaan we verlaten, ondanks het feit dat
jullie dat allemaal geweldig vonden (zie daarvoor hierboven “tegendraadsheid”).
We hebben dit jaar gekozen voor Five Four Trio King Size. Met een ritmesectie die afwisselt tussen drum, percussie en vibrafoon, switcht fivefourtrio
tussen eigenzinnige bewerkingen van standards en eigen, languitgesponnen, filmische composities. Jazz lijkt hierbij het codewoord maar invloeden
uit klassiek en wereldmuziek schemeren door. De voorliefde voor de rollende
5/4 maat en complexe compositiestructuren staat centraal, zolang het de
luisterbaarheid niet schaadt.
Daarna speelt “Licks and Brains”, een nieuw trillend project op de Nederlandse “NuJazz”-scène die een volledige big band samenstelling combineert
met moderne jazz klanken en een jazzdansclub sfeer. De leider van de band is
de saxofonist Rolf Delfos, de befaamde frontman van succesrijke jazzbands
als de Houdini’s, Jazzinvaders en de Auratones. In deze bezettingen was Rolf
Delfos reeds een graag geziene gast tijdens voorgaande Sjruur-Live concerten en festivals.
We sluiten af met een door ons al lang gekoesterde headliner Tony Allen.
Tony Allen (°1940 – Lagos, Nigeria) is onbetwist hét boegbeeld van de
afro-beat. Vijftien jaar lang, tot 1979, werkte hij nauw samen met die andere
beroemde Nigeriaanse muzikant Fela Kuti, onder meer in hun legendarische
band Afrika 70. Het is vooral Tony Allen die de zo typisch bezwerende
afro-beat ontwierp. Een sound waarbij traditionele Nigeriaanse ritmes zich
vermengen met elementen uit jazz, funk en soul, én dat steeds gedragen
door politiek geëngageerde songteksten. Ook na die baanbrekende jaren
blijft Tony Allen onder eigen naam zijn muziek uitdiepen met invloeden uit
onder meer dub, hiphop en dance. Naast de vele jazzcollaboraties hebben
popartiesten hem meermaals ingelijfd: zoals Groove Armada, Air, Grace
Jones, Charlotte Gainsbourg. Tot vandaag blijft zijn unieke drumstijl
muzikanten en fans wereldwijd begeesteren. Nu u nog!
U ziet dat wij opnieuw voor de hoogste muzikale kwaliteit gaan. De
omkadering, en daarmee bedoelen we de natjes en de droogjes, het geluid
en onze spreekwoordelijke “dwarsheid”, is van dezelfde kwaliteit als de
voorgaande jaren en dus hetzelfde als wat u van ons gewend bent.
Dus niets houdt u tegen om ons op 30 oktober 2010 ’s avonds te vervoegen
in de enige echte Harmoniezaal van Maaseik.
Tot dan !
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FIVEFOURTRIO KING SIZE
Listening’ll be easy, it’s no easy-listening
Wouter Dewit:
Rob Christoffels:
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Kristof Nieuwets:
…
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Muziek maken die je kan horen, sfeer ademt, en toch complex genoeg is om
echt naar te luisteren, dat is de missie van fivefourtrio.
De drie muzikanten leerden elkaar kennen vanuit verschillende jazzcombo’s
in 2001 en spelen sindsdien samen in talrijke projecten. Ze maken muziek voor
kindertheater en spelen als ritmesectie in het kwintet en septet Along Comes
Mary.
Sinds einde 2007 vormen ze een eigen trio waarmee ze debuteerden in het
voorprogramma van het Finse Joona Toivanen Trio, na een jaar van strikt
repetitiedieet,Een ander hoogtepunt was het optreden in de Brusselse
Beursschouwburg in het voorprogramma van Mocky.
Met een ritmesectie die afwisselt tussen drum, percussie en vibrafoon, switcht
fivefourtrio tussen eigenzinnige bewerkingen van standards en eigen, lang
uitgesponnen, filmische composities. Jazz lijkt hierbij het codewoord maar
invloeden uit klassiek en wereldmuziek schemeren door. De voorliefde voor
de rollende 5/4 maat en complexe compositiestructuren staat centraal,
zolang het de luisterbaarheid niet schaadt.
Speciaal voor vanavond speelt fivefourtrio in KINGSIZE formaat met zeven
extra blazers. Composities werden opnieuw gearrangeerd, nieuwe stukken
werden uitzonderlijk voor All Weather gecomponeerd.

na iedere sportprestatie
voor al uw vergaderingen

LICKS AND BRAINS
Remco de Vries, Peter Putting, Remco de Looff en Rene Koeleman op
trompet;
Pieter-Gerrit Binkhorst, Jan Leliveld, Alex Tichler en Dennis Jong op
trombone;
Ivo Hulscher en Bas van Schouwenburg op alt sax;
Ferre Leujes op bariton sax;
Albert van Dorssen op Fender Rhodes en Hammond;
Rafael Koene op gitaar;
Ramon Hanssen op percussie;
Martijn Groen op drums;
Maarten Landzaat op bas;
Rolf Delfos: leider/arrangeur.
‘Licks and Brains’ is een nieuw trillend project op de Nederlandse
“NuJazz”-scène die een volledige big band samenstelling combineert
met moderne jazzklanken en een jazzdansclub sfeer. De leider van de
band is de saxofonist Rolf Delfos, de befaamde frontman van
succesrijke jazzbands als de Houdini’s, Jazzinvaders en de Auratones.
In deze bezettingen was Rolf Delfos reeds een graag geziene gast
tijdens voorgaande Sjruur-Live concerten en festivals.
‘Licks and Brains’ hebben hun debuutalbum “Psycopompus” in 2009
gelanceerd. Nu hebben ze hun tweede album “The Road” opgenomen waarin de getalenteerde Bart Wirtz (Young Sinatra, Monsieur
Dubois) op alt sax en Thelonius Monk (winnaar van de prijs Ilja
Reijngoud) op trombone worden opgevoerd.
Deze nieuwe uitgave verheerlijkt de oude “skool funk” van Quincy
Jones en James Brown en de nieuwe aparte ambiance van Monsieur
Dubois en de Auratones. Alle tracks werden door (jonge) Nederlandse
muzikanten in de unieke Lick & Brains stijl gearrangeerd. Het
resultaat valt nog het best te beschrijven als “dansbare NuJazz”.
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