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Sport beheerst zijn leven,
muziek zijn geest. ‘Op feestjes
waag ikmijwel eensopde
dansvloer’, zegt Sporza-
reporter SammyNeyrinck (37).
‘Tenzij ik zelf dj aanhet spelen
bennatuurlijk.’

LAnder deweer

Jehoorthet en jemeent,heel even, een
lijfspreuk teontwaren. “Voormij isde
drummerhetkloppendehart vaneen
groep:hij zit opdeachtergrond,maar
geeftweldemaataan.Enheel vaak
wordthij onderschat.”
Albijnazijnhele levendroomthij

vaneendrumstel, SammyNeyrinck,
“maarhet is ernogaltijdniet vangeko-
men”.Te luidvoorhetgezin, tedrukop
hetwerk.Als eennomadereisthij, tv-
reportervoorSporza,de sportwereld
rond.Zijndoorvoelde reportages, over
voetbal (ExtraTime) danwelkoers (Vive
le vélo),wekkenbewondering.Zijn stijl
is al te zeldzaam.Bescheidenmaar tref-
zeker. SammyNeyrinck, jawel, is een
drummermetbeelden.
IndeTwitterwoordenvanKarl

Vannieuwkerke: “SammyNeyrinck,
momenteeldebeste ‘sportstukkenma-
ker’ vanhet land.”
Eensportstukkenmakermeteen

neusvoormooieverhalen, zoblijkt tel-
kensweer, eneenhart voormuziek, zo
blijktnu.Hij zegt: “Ikhebaltijdmuziek
nodig.Altijd. Ikkanniet zonder.Een
levenzondermuziekmoeteenhel zijn.
Voormuziekmag jemij altijdwakker
maken, enzal ikook langopblijven.”

Best of van de best of
Eenvoorliefdevanvadergeërfd, zegthij.
Zorgvuldigdoorspektediezijnzelfge-
maakte filmpjesmetmuziek.Eenhele
jeugd lang,diep indekeldervanWest-
Vlaanderen,wasmuzieknooit veraf.
Motown,TheBeatles, Fransechanson
(dankzijmama). “Endiegewoontezet
zichnuvoort inmijneigengezin.Bij ons
staat er thuisaltijdmuziekop.”Dedoch-
ters, ampervijf endrie, blijkenergvat-
baarvoormuziek.
Neyrinck: “Muziekspeelt ookeen

enormerol inmijncreatiefproces.
Maar ikgaopdatvlakaltijdvoordepiè-
cesuniques. Eénkeergebruik ikeen
nummer, endaarnanooitmeer.Er
wordt teveel goedemuziekgemaakt,
recyclerenzouzondezijn.Hetgaat zelfs
zoverdat ikopbasis vaneen liedjekan
zeggenomwelke reportagehetgaat.”
‘AlgiersFerry’ vanHarryGregson-

Williamsbijvoorbeeld, ineenreportage
overdehuiveringwekkendedubbele
beenbreukvanMarcinWasilewskina
een tacklemetAxelWitsel.
“Filmmuziek.Heel ergemotioneel en
pakkend.Hetwerkte.”Balthazar,
CharlesBradleyenStromaestraks
ongetwijfeldook,nadezeRondevan
Frankrijk.
Heelder lijsten legtNeyrinckopvoor-

handaan, inmp3-formaatopzijn lap-
top. “Alleenvoorhetgemak”, gerang-
schikt volgensgenre–vandanceover
rock totklassiek–enbruikbaarheid. “De
tekst, de sfeer, elknummerheeft zijn
uniekewaarde.”Opdesmartphone
belandtdebestof vandebestof vande
bestof. “Eenduizendtalnummers, klaar
ominmijnstukkengebruikt tewor-
den.”

Van Bowie tot Towers
HijdroptdenamenRobinThicke,
Macklemore,MajorLazer,Rudimental,
DaftPunk.Zomerhitsmetdanspotentie.
Neyrinck: “Op feestjeswaag ikmijwel
eensopdedansvloer.Tenzij ik zelfdj
aanhet spelenbennatuurlijk.”
StudioBrusselnoemthij eengrote

bronvan inspiratie.Netalsgoede
(muziek)documentairesop tv,diehij
vooral in functievanhetwerkbekijkt.
“Shazamvind ikeengeweldigeuitvin-
ding.Telkensals ikeenmooi liedje
hoor, ofhetnuvanDavidBowie,Lee
TowersofSwedishHouseMafia is, zet ik
hetbeeld stil, haal ikhetvanhet internet
ensla ikhet ineenspeciaalmapjeop.En
vanOlivierSmetsenStevenVanHyfte,
decameramanendeklankman-mon-
teurwaar ikde laatste jarengeregeld
meesamenwerk,krijg ikookheel veel
tips.”
Tijdensde langeautoritten inde

Tourmaakthetdrietal zelf radio, alsdj’s
opdedool.Eenhandvol liedjeskomt
daarbij steeds terug. ‘Airplanes’ van
LocalNatives, ‘Girls’ vanMomentsand
Whatnauts, ‘FoolsRhythm’vanTwo
Fingers. “Dit jaarhoop ik ‘SoGood to
Me’ vanChrisMalinchak inonze topvijf
tekrijgenof iets vanC2C, vierFransen
dieenkelmethunvierplatendraaiers
muziekmaken.Ook ‘SugarMan’ vande
Amerikaanse folkmuzikantRodriguez
maaktveelkans.”
Neyrinck: “Vaneencarrièrealsmuzi-

kantheb iknooit gedroomd.Sport is
mijnweg.Mijnultiemedroomiswel
omooit eenseensportreportage te
makenmet louternatural sound.Niet
metmp3’sdieer lateraanzijn toege-
voegd,maarenkelmetmuziekdieop
hetmomentvanopnameuitdeboxen
ofvanafdestraat tehoren is. Sport en
muziekgemixt, zoheb ikhethet liefst.”

de reportages van Sammy
neyrinck zijn tijdens de ronde
van Frankrijk elke dag te zien
in Vive Le vélo, op eén.

Volgende week:
actrice Anemone Valcke.

‘Eénkeer gebruik ik
eennummer, en
daarnanooitmeer’

DE
IPOD
VAN

‘Mijnultiemedroom
isomooit eenseen
sportreportage temaken
met louternatuurlijke
geluiden’

Witte oortjes, rodewangen. Elke vrijdag schenkt
een cultureel hoofd inkijk in zijn of haar iTunes-bibliotheek.
Vandaag: Sporza-reporter Sammy Neyrinck
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‘Algiers Ferry’
Harry
gregson-Williams

’Girls’
moments and
Whatnauts

‘Sugar Man’
rodriguez

‘Airplanes’
Local natives

‘So Good to Me’
Chris malinchak

SammyNeyrinck: ‘Voor
mij is de drummer het
kloppende hart van een
groep.’ © tom verbruggen

� • M Zomerreeks M • �DE MORGEN • vrijdag 12 juli 2013

Tickets Vrijdagop
WIN ELKE VRIJDAG TICKETS VIA DEMORGEN.BE/TICKETS

PODIUM

Gilberto Gil
Lucas Santtana

17/07

5 X 2 TICKETS + 1 DUO VIP
INCL. OVERNACHTING & CD PAKKETJE & DRANK/EETBONNEN

OPENLUCHTTHEATER DEURNE

+

PODIUM

Tinder-
sticks

27/07

5 X 2 TICKETS

OPENLUCHTTHEATER DEURNE

PODIUM

Admiral
Freebee

03/08

5 X 2 TICKETS

OPENLUCHTTHEATER DEURNE

PODIUM

17/07

5 X 2 TICKETS + 1 DUO VIP
INCL. OVERNACHTING & CD PAKKETJE & DRANK/EETBONNEN

OPENLUCHTTHEATER DEURNE

+
Archive

The Bony King of Nowhere Dez Mona+

Dezeweek zethetBrussels Jazz
Orchestra (BJO)dekers opde
taart van zijn 20ste verjaardag
met eencdéneenconcertmet
deberoemdeAmerikaanse
tenorsaxofonist en componist
JoeLovano (60). ‘HetBJO is zowat
het fijnste ensemblewaar ik al
meeheb samengewerkt.’

didieRwiJnants

Lovanoheeft eenbandmetBelgië. Inde
jaren tachtigwerktehij samenmet
Belgische jazzmuzikantenzoalsDré
Pallemaerts,MichelHerrenBert Joris. Zijn
jazzworkshops indie jarenwerdendruk
bijgewoond,ookdoorFrankVaganée,Bart
Defoort enKurtVanHerck, vandaagsleu-
telfigurenvanhet succesrijkeBJO.

ToenhetBJOvorig jaar indeBlueNote
inNewYorkoptrad, gingLovanomaarwat
graagnaarhen luisteren. “Zehebbeneen
heelmooie sound, eneendiepe, rijke into-
natie.Hungrootstekwaliteit isde focusop
degroep.Dit is geenorkestmetgrote ster-
renensolisten, elk individudraagt zijn
steentjebij omhetgeheelmooierengroot-
ser temaken.”

Uhebt de cdWildBeautyopgevat
als een suite. nochtans zijn het acht
bestaande composities die eerder op
verschillende cd’s verschenen zijn. Hoe
werkt dat?
“Hetproject isopgedragenaanmijnmoe-
der, dievorig jaaroverleden is. Ikhebuit
mijn repertoireacht stukkengekozendiezij

totmijnmooiste rekende. ‘WildBeauty’ en
‘Powerhouse’ zijnbijvoorbeeldbekendvan
mijngroepUsFiveen tweestukkenkomen
uithetprojectVivaCaruso.

“IkhebarrangeurGilGoldsteincarte
blanchegegevenomditmateriaal teorkes-
trerenvoorbigbandenzo is eensoortpor-
tretontstaanwaarinmijn Italiaanse roots
centraal staan.Het leest echtals eensuite.
Wehebbendenummers inde juistevolg-
ordeopgenomenenwegaanzeook live in
dievolgordespelen.”

deopnamen verliepen heel vlot.was
het eenvoudig omalle neuzen in
dezelfde richting te krijgen?
“Eenvoudig is zoietsnooit,maar ikkonpro-
fiterenvanhunervaring.Deritmesectie is
hetharmonische fundament,methen
moest ikeerst eenkwartet smeden.
Nathalie (piano), Jos (contrabas) enToni
(drums)zijnheel flexibel envrij, zekunnen
ineenoogwenkvanrichtingveranderen
zonderhaperingen,datheb jenodigomeen
bredewaaieraanspeelmogelijkheden te
exploreren.Hetensemblezorgtdanvoorde
inkleuringendemelodische ingrediënten.

“Voormij is iedereen inhetorkest eigen-
lijk eendrummer, zemoetenallemaalhet
ritmeperfect aanvoelenenconsistent spe-
len.Datvraagt eengrotematuriteit,want
zulkedingenkun jeniet ineenpartituur
vangen. Ikgebruikvaakbeeldenomde
beoogdesfeeruit te leggen.Voor ‘The
StreetsofNaples’ toonde ikeen fotovan
Napelsuit 1890,met straatmuzikanten
erop. Straatmuziekuithetpre-jazztijdperk
dus.Zowistenzewelkgevoel er inmoest
zitten:muzikantendieelkaaropstraat
tegenkomenenspontaansamenbeginnen

te spelen. Je speeltnooit alleennoten, je
moet consequent spelen indesfeervande
muziekdie jevoor jekrijgt.

“Dieaanpakheb ikeigenlijkvanCarla
Bleygeleerd,begin jaren tachtig.Zij schreef
voorelknummeraltijdeenverhaal, zelfs al
warenhet instrumentale stukken.Zekon
onsmetbeeldenenwoordenbinnentrek-
ken indewerelddiezevoorogenhad.”

een opmerkelijk nummer in de suite is
‘Big Ben’, waarop udiemerkwaardige
aulochromebespeelt, ontwikkeld door
deBelg François Louis.
“Een intrigerend instrument.Het is alsof je
tweesopraansaxofoons tegelijkvasthebt.
Dankzij de tweemondstukkenendever-
nuftigekleppentechniekkun jeerophar-
moniseren,watvooreenrietblazerheel
ongewoon is. Jekunterapartenotenop
spelen,octaven,unisono’sof akkoorden.

“Het instrumentheeft eenhele tijdop
mijn tafel gelegenzonderdat ikhetaan-
raakte.Maargeleidelijkaanheb ikereen
techniekenbenaderingvoorontwikkeld.
Hetnummer ‘BigBen’bleekheel geschikt
omdathet eenblues iswaarin jekunt
modulerennaaralle toonaarden.”

Het doet denken aanwat Rahsaan
RolandKirk destijds deed, spelen op
twee of drie blaasinstrumenten tegelijk.
“Zeker.Rahsaanwasblind,maarheeftheel
ingenieuzedingengedaan.Zoheefthij de
mechaniekvanzijn saxofoonaangepast
zodathij zemetéénhandkonbespelen;dan
wasdeanderehandvrij vooreenander
instrument.Hijheeft ookaparte instrumen-
tenalsdestritchendemanzelloontdekt en
erhetbesteuitgehaald.Hijhadredelijk

magischevisioenen.Helaas isRahsaan
intussenwat indevergetelheidgeraakt,
zoveel jaarnazijndood.Mensenmoetenal
inde jazzgeschiedenisduikenommetzijn
werkkennis temaken.”

Voor een jazzmuzikant is grasduinen in
de geschiedenisminstens zo belangrijk
als het verfijnen van zijn techniek?
“Absoluut,het is eenstukvandeopleiding.
Jemoet focussenopsoundenachterde

Vermaarde saxofonist Joe Lovano vandaag met Brussels Jazz Orchestra op Gent Jazz

geschiedenis endeontwikkelingvande
grotenaangaan.NeemDukeEllington,hoe
diegegroeidenontwikkeld is.Ofdeevolutie
inhetwerkvanColtrane.Als jedieontwik-
kelingsgeschiedenisbegrijpt, snap jeook
hoezinlooshet isomeensound teklonen.”

Joe Lovano, om 22.30u op Gent Jazz,
Bijlokesite.Wild Beauty verschijnt die
dag bij Halfnote Records.

‘Je speelt nooit alleen noten’

● Joe Lovano: ‘Als je de jazzgeschiedenis begrijpt, snap je hoe zinloos het is
om een sound te klonen.’ © rv


