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Fernando Lewis

‘ER ZIT OOK
NEW ORLEANS IN
Liefhebbers vragen
om meer
‘oude jazz’.
ILLUSTRATIE
THINKSTOCK

Randprogrammering

DE VELE GEZICHTEN
VAN DE JAZZ
Klassiek en modern, twee grote stromingen
binnen de jazz, krijgen speciale aandacht met
elk een ‘eigen festival’. DOOR TOM HAYES

R

eggae, pop, blues, rock:
de jazz swingt alle kanten op tijdens het Breda
Jazz Festival. Ook los
van de officiële festivalprogrammering is er voldoende variatie in jazzstijlen te vinden in de binnenstad. Afzonderlijke ‘festivals’
schenken volop aandacht aan onder
meer de klassieke en moderne jazz.
„De echte liefhebbers mopperen al jaren dat klassieke jazz te weinig aan
bod komt op het ‘grote’ festival”, verhaalt Henk de Ruiter. Hij organiseert
daarom het Classic Jazz Festival, dat
in het teken staat van de oude stijl
jazz.
De Old Victoria Band is de gastheer
van het geheel, dat plaatsheeft in Hotel Nouveau Van Ham aan het Van
Coothplein in Breda. Alle dagen, van
morgen tot en met zaterdag, is die
Bredase band op het podium te bewonderen. Daarnaast zijn er morgen
optredens van onder meer The Old
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Fashion Band uit Etten-Leur en de
Bredase Hugger Mugger Jazzband.
Verder spelen de Limehouse-Jazzband uit Haarlem (zaterdag) en de
Ol’ Stars Jazzband uit Bught (zondag).
Net als voorgaande jaren zet de stichting Beaux Jazz tijdens het festival de
moderne jazzmuziek in de schijnwerpers. Dit jaar doet ze dat in samenwerking met café Het Hijgend Hert.
Vanavond vanaf 22.00 uur is er dansbare jazz te horen, morgen treden
oud-leerlingen van het Mencia op onder de naam Mencia Soul Factory.
Vrijdag speelt een trio rond de Sloveense gitarist Mihael Hrustel, een
dag later klinken de ‘vette grooves’
van BligqFoer. Zondag staat de Teteringse funkband Wazzzup op het
podium, een band waarvan de gemiddelde leeftijd 13 jaar is.

Muzikale alleseter Fernando Lewis
‘luisterde door de reggae heen’ en
ontdekte in de songs van Bob Marley
een uitstekende basis voor jazzy
covers. De jazzpuristen fronsen.
‘Toch is dit een bloedserieus
project.’
DOOR WILLEM JONGENEELEN

‘Lively Up Yourself’ heeft een
spirituele boodschap.
Pep jezelf op, geen tegenslag is
onoverwinnelijk

www.jazzinbreda.nl
www.beauxjazz.nl

MUZIEK

MUZIEK

Brabant viert zijn

vrijheid

REDENEN OM
UIT TE GAAN
Vier podia, duizenden bezoekers en – als de weerberichten een beetje kloppen
– een stralend zonnetje:
5 mei belooft dit jaar een
extra mooie dag te worden

Bob
Marley’

in Den Bosch. Tijdens het
Bevrijdingsfestival treden
klinkende namen op, zoals
Kovacs, Jungle by Night,
The Brahms en Midas.
Een compleet blokkensche-

ma staat op de festivalwebsite (bevrijdingsfestivalbrabant.nl).
In de ochtend zijn er al een
bevrijdingsconcert en een
vrijheidscollege.

Destress:
helemaal los
in Made
De klanken van harddance schallen zaterdag
weer door de omgeving:
dan plant het harddance-festival Destress zijn
voeten stevig in de grond
in de Madese Brieltjenspolder. Niet voor tere zieltjes, wel voor liefhebbers
van stevige muziek,
mooie podia en blije bezoekers.
Destress, zaterdag 7
mei, 14.00 - 00.30 uur in
Made.
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A

chter de Bredase zanger en gitarist Fernando Lewis gaat beroepsmuzikant en muziekdocent Ferry Smans schuil. Hij
speelt in een groot aantal formaties; in de ene band wat vaker (en vaster) dan de andere. Hij doet regelmatig aan
artiestenbegeleiding en zorgt ervoor dat vocalisten als Jocelyn Brown, Alain Clark en
Trijntje Oosterhuis goed voor de dag kunnen komen. Daarnaast werkt hij aan tal
van eigen projecten en switcht hij met
groot gemak tussen soul, blues, jazz, funk
en rootsmuziek.
Zijn artiestennaam is afgeleid van de doopnamen die Fernando Louis Smans 46 jaar
geleden op zijn geboortekaartje had staan.
Er stroomt wat Zuid-Europees bloed door
de aderen van de Bredanaar, al heeft hij
zijn biologische Spaanse vader nooit gekend.

da Jazz Festival. „Meestal trad ik zelfs meerdere keren per editie op.”
Een van zijn jazzprojecten nu heet The Music of Bob Marley. Smans snapt dat die
naam jazzpuristen de wenkbrauwen doet
fronsen. „Toch is dit is een bloedserieus project, waarmee ik al jaren in mijn kop loop.
Nu is de zaak eindelijk ontvlamd.”
Hij covert vaak songs en geeft daar dan een
geheel eigen interpretatie aan. „De
songs van
Bob Marley maken iets
los bij
mensen
en

Festival
Zijn hart ging al van kinds af aan sneller
kloppen van muziek. Sinds zijn veertiende
al treedt hij minstens twee keer per weekend op. Hij ging jong naar het conservatorium en staat dit jaar –
als hij goed gerekend
heeft – voor de
22e keer op
het Bre-

raken ook bij mij vaak de juiste snaar. Ik
hoorde er in mijn hoofd vaak meteen andere arrangementen in doorklinken. Ik luister
door de reggae heen. Heel relevant zijn ook
zijn teksten. Het zijn uiteindelijk de liedjes
die overblijven en die speel ik in een stijl
die eerder uit New Orleans dan uit Jamaica
lijkt te stammen. Er zit veel funk doorheen,
maar ook latin, met elementen uit de rumba en bossanova.”

Droomformatie
Ferry Smans is terecht enthousiast
over de muziek, die hij met een
droomformatie live op het festival vorm gaat geven. In zijn
band zitten Co Vergouwen
(toetsen), David de Marez
Oyens (bas), Chris Strik
(drums), Andy Ninvalle
(rap) en twee topblazers
uit Bergen op Zoom: Steven Dietvorst (saxofoon)
en Raoul Garcia Vao
(trompet). Het gezelschap gaat de zestien bewerkte Marley-tracks na
de zomer opnemen om
ze op cd uit te brengen.
Smans laat alvast de
eerste, uitermate

swingende demoversies horen. „Lively Up
Yourself heeft een spirituele boodschap;
pep jezelf op, geen tegenslag is onoverwinnelijk. Ik voelde meteen de relatie met New
Orleans en heb het nummer die muzikale
inslag meegegeven. Ik heb de song opnieuw
gearrangeerd en er een stuk met sterke blazerspartijen à la The Dirty Dozen Jazz
Band van gemaakt. Een beetje Prince zit er
ook in.”
Veel bezoekers van hun concert op het jazzfestival zullen verrast zijn. Ferry Smans zet
mensen graag op het verkeerde been. De bekende hit Get Up, Stand Up bevat in zijn
versie extra veel funk. Hij noemt het resultaat bijna Dulferiaans.
Redemption Song heeft hij een rumbaversie
meegegeven; die track vertoont nu gelijkenissen met het oudere werk van Carlos Santana. Smans: „De tekst van dat nummer is
zo mooi. Ik mag dan niet de Afrikaanse wortels bezitten die Marley historisch had en
bezingt, er is altijd wel iets in het leven dat
de pijn kan verzachten. Daar gaat voor mij
die song over. Die zou ook zo maar nu voor
alle vluchtelingen geschreven kunnen zijn.”

Alleseter
Fernando Lewis is een alleseter. Hij zal met
dit project opnieuw een breed publiek aanspreken. „De muziek van Marley kom je
overal tegen. Die heeft allerlei functies. Met
deze arrangementen hoort hij ook op een
jazzfestival thuis, al hoop ik stiekem dat
er aantal dreadlocks in het publiek
zullen zijn die op de naam Bob Marley afkomen. Ik ben heel benieuwd of ik ook hen mee kan
krijgen!”
Fernando Lewis & Band, The
Music of Bob Marley: vrijdagavond van 22.30 tot 01.00 uur
op De Grote Markt tijdens
Breda Jazz. Ook tijdens
Breda Jazz: Fernando Lewis Supersession, morgen van 21.30 tot
00.30 uur in Publieke
Werken.

‘Marleys teksten
zijn fantastisch.’
FOTO WILLEM JONGENEELEN

THEATER

MUZIEK

De actrice die even geen
actrice meer wilde zijn

Vrolijk, familievriendelijk
festival Op de T

Actrice Raymonde de Kuyper speelt in ‘Ik speel geen
Medea’ een actrice die kort
voor een voorstelling besluit vanavond niet het podium op te gaan. In de eerste helft van de voorstelling legt ze in een lange monoloog uit hoe ze tot haar
beslissing kwam.
Ze vertelt over de haat-liefdeverhouding met het vak,
over de intimiteit tussen acteurs onderling, over de afstand tussen acteur en personage.
En over de redenen om dit

Wel dol op festivals, minder op jazz? Muziekliefhebbers die de komende
dagen even géén zin hebben in Breda, kunnen ook
nog uitwijken naar het festival Op de T op het Wilhelminaveld in Bergen op
Zoom.
Bezoekers van het familievriendelijke festival vinden
er onder meer een vrolijke
festivalmarkt, een kinderhoek en een breed scala
aan eet- en drinkkraampjes.
En een aantal prachtoptre-

keer niet te spelen, maar
gewoon naar huis te gaan
en de mensen in de zaal
achter te laten. Later komen ook haar collega’s aan
het woord.
Een bijzondere voorstelling, door Magne van den
Berg speciaal voor Kuyper
en consorten geschreven.
‘Ik speel geen Medea’.
Zaterdag 7 mei, 20.30 uur,
theater De Bussel in Oosterhout. Raymonde de Kuyper, José Kuijpers en Ria
Marks.

dens, natuurlijk: onder
meer van The Fabulous
WannaBeatles, Dreadless,
Gifter en Jungle by Night.
Wie nog door wil feesten
wanneer het begint te
schemeren kan vanaf
20.00 uur bij poppodium
gebouw-T terecht voor
een gratis toegankelijk
dansfeest.
Festival Op de T, morgen van 13.00-18.30 uur
op het Wilhelminaveld;
vanaf 20.00 uur afterparty in gebouw-T.

