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Altijd een beetie apart om een do-
denherdenking in handbn te geven
van een jazzensemble. Het Brussels
Jazz OrChestra (BJO) en The Reso-
nance Ensemble demonstreren dat
deze week, elk op een heel eigen
manier.

Voor het BJO, volgens de geruchtenmo-
len een van de wein§e jazzensembles
met een eensluidend positief advies op
zalq zijn het drukke tijden. De commotie
over de Oscarvoor The Artistisalverle-
den tijd. Eind deze maand staan ze in
NewYork waar ze zes avonden concer-
teren met KennyWerner en Chris Potter.
Later toeren ze met Graphicologt,live
jazz bij jazzbwldv erhalen van Philip
Paquet, een project datfebruari in
Amsterdam in premièreging. En dit
weekend brengen ze samen met het
Vlaams Radiokoor drie keer het Requiem
van de Zweedse componistNils
Lindberg.
Dat laatste is een tamelijk confoversieel
werkuit 1993. Het is crossoveravaÍtt-la:
Iettre. Het werk is geschreven voor koor,
drie solsten (twee sopranen en een bari-
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ton) en een jazzbigband aangevultl met
twee hoorns, fluiten en extra percussie. Éel
is een mengelingvan Gregoriaanse zang,
jazz, liturgische muziek en folklore. De
combinatie van die verschillende elemen-
ten leidt tot verwarring, onder meer door
de weemde klankldeur. De link met de
straatrnuziekcultuur van New Orleans en
de befaamde begrafenisprocessies is duide-
lijk Al heeft het BJO de reputatie het nooit
té bont te maken - hetwordt een serene
dodenmis, lichtjes met cajun gekruid, maar
met chirurgische precisie.
The Resonance Ensemble is heel andere
koek. Dit is een machtigAmerikaans-
Europees orkest onder leidingvan saxofo.
nist Ken Vandermarh te situeren in de
potige avant-garde. De openingsffack
'Fabric Monument' van de nieuwe plaat
liegt er niet om: zeven blazers beuken zich
een weg door een srnalle doorgang, op een
dwingend maar ongrijpbaar ritrne. Voor
veel luisteraars zal dit een hard toelatings-
examen zijn, maarhetis de moeitewaard
om doorte bijten, wantna zes minuten
sluipt er verrassend veel tederheid in de
muzieh deinend op een prachtige melodie.
Veel fijne kleurschakeringen ook met
onder andere de gedempte trompetvan
Magnus Broo en de bijna ouderwets swin-
gende ldarinet van Waclaw Zimpel. Wat dit
met dodenherdenking te maken heeft? EIk
van de drie composities is opgedragen aan
overleden kunstenaars, aan de dichter
Czeslaw Milosz, aan componist Witold
Lutoslawski en aan saxofonistFred
Anderson. Ze lcijgen alle drie een meerdan
waardig saluut, veel meer dan ee.n simpel
far ew ell.Y andermark toont zich een vernuf-
tig componist, die de ldeuren van jazz en
hedendaagse muziek perfect weet te ver-
zoenen. Het mooist nog in de tegelijk ern-
stig en frivool ldinkende afsluiter'Open
Window Theoqy'. Zowat de plaatvan het
jaar. ororrn wr..rNnNrs

Brussels Jazz Orchestra, 15,/3 in
Brussel (www.flagey.be), 16,/3 in
Hasselt (www.ccha.be) en 173 in
Brugge (www.concertgebouw.be).
The Resonance Ensemble,
What Country ls This?
(NotTwo,/lnstantJazz). De groep
speelt op 17/3 in Hasselt
(www.kunstencentrumbelgie.be).


