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DIT ARTIKEL:
U leest "DAVID BERKMAN QUARTET LIVE AT SMOKE", dat geplaatst is op
07 Juni '09 - 23:10 en 390 woorden

DAVID BERKMAN QUARTET - LIVE AT SMOKE

bevat.

Label: Challenge Records
Catalogusnr: CR73282
Jaar: 2009
Website: www.challenge.nl
Waardering: ****

De onvolprezen Whitney Balliet zei het al: Jazz Is The Sound Of
Surprise. Jazz kan verassen en Live At Smoke van het David Berkman Quartet doet dat
zeker.
Dat komt in eerste instantie door de tegenstelling tussen de sound en de stijl van het
viertal. Het kwartet heeft een ronduit ouderwetse sound in de goede zin van het woord.
Daartegenover staat de moderne benadering die vooral in ritmisch opzicht tot uiting
komt. De heren kennen hun roots en weten daar een sterke hedendaagse draai aan te
geven.
Het pianospel van David Berkman zit vol met Monkige dwarsheid en ook zijn composities
hebben iets van de hoekigheid van de opperpriester van de bebop. Maar betrappen op
het naspelen van Monk kan je hem niet. Elke noot komt geheel van Berkman zelf.
Op tenorsax en sopraansax horen we Jimmy Greene die het één en ander opgestoken
heeft van Joe Lovano en Joshua Redman maar hier ook zeker zijn eigen smoel toont.
Zijn solo’s staan bol van de muzikale spanning en ook dynamisch pakt hij de zaak goed
aan.
Bas en drums, respectievelijk bespeeld door Ed Howard en Ted Poor, krijgen niet al te
veel soloruimte toebedeeld. Wat zij echter achter beide solisten klaarspelen doet je de
oren spitsen.
Vijf van de zes stukken op Live At Smoke zijn van de hand van David Berkman. De
uitzondering is Along Came Betty van Benny Golson dat een spetterende en swingende
trio uitvoering krijgt. De stukken van Berkman zijn geen meezingbare liedjes maar echte
jazzcomposities met grote ritmische en melodische complexiteit en allemaal voorzien
van een lekker akkoordenschema waarop vooral Jimmy Greene en Berkman zelf flink
loos gaan. Dat hij geen geheim maakt van zijn liefde voor aloude harmonische
progressies is te horen in Hidden Fondness waar een aloude standaard aan ten grondslag
ligt.
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ligt.
De live opnamen zijn prachtig op de cd terecht gekomen en de livesfeer is goed
gevangen. Gedurende de stukken wordt een mooie spanning opgebouwd en eigenlijk is
jammer dat je er niet bij was daar in die New Yorkse jazzclub. Gelukkig is er deze CD
en kan je keer op keer laten verassen door een zeer sterk spelend kwartet. Een
aanrader!
Rene de Hilster voor JazzPodium.com
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