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Vermaarde saxofonist Joe Lovano vandaag met Brussels Jazz Orchestra op Gent Jazz
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‘Je speelt nooit alleen noten’

Witte oortjes, rode wangen. Elke vrijdag schenkt
een cultureel hoofd inkijk in zijn of haar iTunes-bibliotheek.
Vandaag: Sporza-reporter Sammy Neyrinck

Deze week zet het Brussels Jazz
Orchestra (BJO) de kers op de
taart van zijn 20ste verjaardag
met een cd én een concert met
de beroemde Amerikaanse
tenorsaxofonist en componist
Joe Lovano (60). ‘Het BJO is zowat
het fijnste ensemble waar ik al
mee heb samengewerkt.’

‘Eén keer gebruik ik
een nummer, en
daarna nooit meer’
1
‘Algiers Ferry’
Harry
gregson-Williams

2
’Girls’
moments and
Whatnauts

3
‘So Good to Me’
Chris malinchak

4
‘Sugar Man’
rodriguez

5
‘Airplanes’
Local natives
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Sport beheerst zijn leven,
muziek zijn geest. ‘Op feestjes
waag ik mij wel eens op de
dansvloer’, zegt Sporzareporter Sammy Neyrinck (37).
‘Tenzij ik zelf dj aan het spelen
ben natuurlijk.’
LAnder deweer

Je hoort het en je meent, heel even, een
lijfspreuk te ontwaren. “Voor mij is de
drummer het kloppende hart van een
groep: hij zit op de achtergrond, maar
geeft wel de maat aan. En heel vaak
wordt hij onderschat.”
Al bijna zijn hele leven droomt hij
van een drumstel, Sammy Neyrinck,
“maar het is er nog altijd niet van gekomen”. Te luid voor het gezin, te druk op
het werk. Als een nomade reist hij, tvreporter voor Sporza, de sportwereld
rond. Zijn doorvoelde reportages, over
voetbal (Extra Time) dan wel koers (Vive
le vélo), wekken bewondering. Zijn stijl
is al te zeldzaam. Bescheiden maar trefzeker. Sammy Neyrinck, jawel, is een
drummer met beelden.
In de Twitterwoorden van Karl
Vannieuwkerke: “Sammy Neyrinck,
momenteel de beste ‘sportstukkenmaker’ van het land.”
Een sportstukkenmaker met een
neus voor mooie verhalen, zo blijkt telkens weer, en een hart voor muziek, zo
blijkt nu. Hij zegt: “Ik heb altijd muziek
nodig. Altijd. Ik kan niet zonder. Een
leven zonder muziek moet een hel zijn.
Voor muziek mag je mij altijd wakker
maken, en zal ik ook lang opblijven.”

Best of van de best of
Een voorliefde van vader geërfd, zegt hij.
Zorgvuldig doorspekte die zijn zelfgemaakte filmpjes met muziek. Een hele
jeugd lang, diep in de kelder van WestVlaanderen, was muziek nooit veraf.
Motown, The Beatles, Franse chanson
(dankzij mama). “En die gewoonte zet
zich nu voort in mijn eigen gezin. Bij ons
staat er thuis altijd muziek op.” De dochters, amper vijf en drie, blijken erg vatbaar voor muziek.
Neyrinck: “Muziek speelt ook een
enorme rol in mijn creatief proces.
Maar ik ga op dat vlak altijd voor de pièces uniques. Eén keer gebruik ik een
nummer, en daarna nooit meer. Er
wordt te veel goede muziek gemaakt,
recycleren zou zonde zijn. Het gaat zelfs
zover dat ik op basis van een liedje kan
zeggen om welke reportage het gaat.”
‘Algiers Ferry’ van Harry GregsonWilliams bijvoorbeeld, in een reportage
over de huiveringwekkende dubbele
beenbreuk van Marcin Wasilewski na
een tackle met Axel Witsel.
“Filmmuziek. Heel erg emotioneel en
pakkend. Het werkte.” Balthazar,
Charles Bradley en Stromae straks
ongetwijfeld ook, na deze Ronde van
Frankrijk.
Heelder lijsten legt Neyrinck op voor-

didieR wiJnants

Lovano heeft een band met België. In de
jaren tachtig werkte hij samen met
Belgische jazzmuzikanten zoals Dré
Pallemaerts, Michel Herr en Bert Joris. Zijn
jazzworkshops in die jaren werden druk
bijgewoond, ook door Frank Vaganée, Bart
Defoort en Kurt Van Herck, vandaag sleutelfiguren van het succesrijke BJO.
Toen het BJO vorig jaar in de Blue Note
in New York optrad, ging Lovano maar wat
graag naar hen luisteren. “Ze hebben een
heel mooie sound, en een diepe, rijke intonatie. Hun grootste kwaliteit is de focus op
de groep. Dit is geen orkest met grote sterren en solisten, elk individu draagt zijn
steentje bij om het geheel mooier en grootser te maken.”

hand aan, in mp3-formaat op zijn laptop. “Alleen voor het gemak”, gerangschikt volgens genre – van dance over
rock tot klassiek – en bruikbaarheid. “De
tekst, de sfeer, elk nummer heeft zijn
unieke waarde.” Op de smartphone
belandt de best of van de best of van de
best of. “Een duizendtal nummers, klaar
om in mijn stukken gebruikt te worden.”

Van Bowie tot Towers
Hij dropt de namen Robin Thicke,
Macklemore, Major Lazer, Rudimental,
Daft Punk. Zomerhits met danspotentie.
Neyrinck: “Op feestjes waag ik mij wel
eens op de dansvloer. Tenzij ik zelf dj
aan het spelen ben natuurlijk.”
Studio Brussel noemt hij een grote
bron van inspiratie. Net als goede
(muziek)documentaires op tv, die hij
vooral in functie van het werk bekijkt.
“Shazam vind ik een geweldige uitvinding. Telkens als ik een mooi liedje
hoor, of het nu van David Bowie, Lee
Towers of Swedish House Mafia is, zet ik
het beeld stil, haal ik het van het internet
en sla ik het in een speciaal mapje op. En
van Olivier Smets en Steven Van Hyfte,
de cameraman en de klankman-monteur waar ik de laatste jaren geregeld
mee samenwerk, krijg ik ook heel veel
tips.”
Tijdens de lange autoritten in de
Tour maakt het drietal zelf radio, als dj’s
op de dool. Een handvol liedjes komt
daarbij steeds terug. ‘Airplanes’ van
Local Natives, ‘Girls’ van Moments and
Whatnauts, ‘Fools Rhythm’ van Two
Fingers. “Dit jaar hoop ik ‘So Good to
Me’ van Chris Malinchak in onze top vijf
te krijgen of iets van C2C, vier Fransen
die enkel met hun vier platendraaiers
muziek maken. Ook ‘Sugar Man’ van de
Amerikaanse folkmuzikant Rodriguez
maakt veel kans.”
Neyrinck: “Van een carrière als muzikant heb ik nooit gedroomd. Sport is
mijn weg. Mijn ultieme droom is wel
om ooit eens een sportreportage te
maken met louter natural sound. Niet
met mp3’s die er later aan zijn toegevoegd, maar enkel met muziek die op
het moment van opname uit de boxen
of vanaf de straat te horen is. Sport en
muziek gemixt, zo heb ik het het liefst.”

U hebt de cd Wild Beauty opgevat
als een suite. nochtans zijn het acht
bestaande composities die eerder op
verschillende cd’s verschenen zijn. Hoe
werkt dat?
“Het project is opgedragen aan mijn moeder, die vorig jaar overleden is. Ik heb uit
mijn repertoire acht stukken gekozen die zij

tot mijn mooiste rekende. ‘Wild Beauty’ en
‘Powerhouse’ zijn bijvoorbeeld bekend van
mijn groep Us Five en twee stukken komen
uit het project Viva Caruso.
“Ik heb arrangeur Gil Goldstein carte
blanche gegeven om dit materiaal te orkestreren voor big band en zo is een soort portret ontstaan waarin mijn Italiaanse roots
centraal staan. Het leest echt als een suite.
We hebben de nummers in de juiste volgorde opgenomen en we gaan ze ook live in
die volgorde spelen.”
de opnamen verliepen heel vlot. was
het eenvoudig om alle neuzen in
dezelfde richting te krijgen?
“Eenvoudig is zoiets nooit, maar ik kon profiteren van hun ervaring. De ritmesectie is
het harmonische fundament, met hen
moest ik eerst een kwartet smeden.
Nathalie (piano), Jos (contrabas) en Toni
(drums) zijn heel flexibel en vrij, ze kunnen
in een oogwenk van richting veranderen
zonder haperingen, dat heb je nodig om een
brede waaier aan speelmogelijkheden te
exploreren. Het ensemble zorgt dan voor de
inkleuring en de melodische ingrediënten.
“Voor mij is iedereen in het orkest eigenlijk een drummer, ze moeten allemaal het
ritme perfect aanvoelen en consistent spelen. Dat vraagt een grote maturiteit, want
zulke dingen kun je niet in een partituur
vangen. Ik gebruik vaak beelden om de
beoogde sfeer uit te leggen. Voor ‘The
Streets of Naples’ toonde ik een foto van
Napels uit 1890, met straatmuzikanten
erop. Straatmuziek uit het pre-jazztijdperk
dus. Zo wisten ze welk gevoel er in moest
zitten: muzikanten die elkaar op straat
tegenkomen en spontaan samen beginnen

te spelen. Je speelt nooit alleen noten, je
moet consequent spelen in de sfeer van de
muziek die je voor je krijgt.
“Die aanpak heb ik eigenlijk van Carla
Bley geleerd, begin jaren tachtig. Zij schreef
voor elk nummer altijd een verhaal, zelfs al
waren het instrumentale stukken. Ze kon
ons met beelden en woorden binnentrekken in de wereld die ze voor ogen had.”
een opmerkelijk nummer in de suite is
‘Big Ben’, waarop u die merkwaardige
aulochrome bespeelt, ontwikkeld door
de Belg François Louis.
“Een intrigerend instrument. Het is alsof je
twee sopraansaxofoons tegelijk vasthebt.
Dankzij de twee mondstukken en de vernuftige kleppentechniek kun je erop harmoniseren, wat voor een rietblazer heel
ongewoon is. Je kunt er aparte noten op
spelen, octaven, unisono’s of akkoorden.
“Het instrument heeft een hele tijd op
mijn tafel gelegen zonder dat ik het aanraakte. Maar geleidelijk aan heb ik er een
techniek en benadering voor ontwikkeld.
Het nummer ‘Big Ben’ bleek heel geschikt
omdat het een blues is waarin je kunt
moduleren naar alle toonaarden.”
Het doet denken aan wat Rahsaan
Roland Kirk destijds deed, spelen op
twee of drie blaasinstrumenten tegelijk.
“Zeker. Rahsaan was blind, maar heeft heel
ingenieuze dingen gedaan. Zo heeft hij de
mechaniek van zijn saxofoon aangepast
zodat hij ze met één hand kon bespelen; dan
was de andere hand vrij voor een ander
instrument. Hij heeft ook aparte instrumenten als de stritch en de manzello ontdekt en
er het beste uitgehaald. Hij had redelijk
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● Joe Lovano: ‘Als je de jazzgeschiedenis begrijpt, snap je hoe zinloos het is
om een sound te klonen.’ © rv

magische visioenen. Helaas is Rahsaan
intussen wat in de vergetelheid geraakt,
zoveel jaar na zijn dood. Mensen moeten al
in de jazzgeschiedenis duiken om met zijn
werk kennis te maken.”
Voor een jazzmuzikant is grasduinen in
de geschiedenis minstens zo belangrijk
als het verfijnen van zijn techniek?
“Absoluut, het is een stuk van de opleiding.
Je moet focussen op sound en achter de

geschiedenis en de ontwikkeling van de
groten aangaan. Neem Duke Ellington, hoe
die gegroeid en ontwikkeld is. Of de evolutie
in het werk van Coltrane. Als je die ontwikkelingsgeschiedenis begrijpt, snap je ook
hoe zinloos het is om een sound te klonen.”
Joe Lovano, om 22.30u op Gent Jazz,
Bijlokesite. Wild Beauty verschijnt die
dag bij Halfnote Records.
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Sammy Neyrinck: ‘Voor
mij is de drummer het
kloppende hart van een
groep.’ © tom verbruggen

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.

‘Mijn ultieme droom
is om ooit eens een
sportreportage te maken
met louter natuurlijke
geluiden’
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