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CULTUURPODIUM
ONLINE

CultuurpodiumOnline is

een online magazine over

podiumkunsten binnen en

buiten de muren van

theaters en

concertzalen. We

schrijven over alles wat

er op de podia te doen is

op het gebied van

theater, muziek, dans,

musical, jazz, opera,

festivals, klassieke

muziek en nog veel meer.

In de rubriek Even

voorstellen maakt u

kennis met onze

medewerkers.

DIT ARTIKEL:

U leest "Hiphop en jazz in een Bl3nder

is Gekkenhuis", dat geplaatst is op 16

09 12 - 14:00 en 634 woorden bevat. 

ZOEK BINNEN
CULTUURPODIUMONLINE

GRATIS KAARTEN OF CD'S

Maandelijks hebben we acties voor

gratis kaarten of DVD/CD's. Wil je

tijdig ber icht kr ijgen van de nieuwe

acties, meld je dan aan voor de

nieuwsbrief onderaan in deze kolom.
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ONDERWERP: MUZIEK

16 SEPTEMBER 2012

HIPHOP EN JAZZ IN EEN BL3NDER IS GEKKENHUIS

Tekst: Ronald Rijntjes

Rapper Def P, bekend van onder andere Osdorp Posse, heeft de handen

ineengeslagen met het Bas van Lier trio. Onder de naam Bl3nder mengen zij hip hop
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In ons tag overzicht

is te zien welke

onderwerpen u op onze

site kunt vinden.
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CD/DVD RECENSIES

Wilt u een CD of DVD laten recenseren

door één van de medewerkers van

CultuurpodiumOnline, dan kunt u een

exemplaar, liefst voorzien van

achtergrondinformatie of persber icht

opsturen naar ons postadres. 

AANMELDEN 
NIEUWS & ACTIES

E-mail adres:

Naam:

UW PRODUCTIE OP
CULTUUURPODIUMONLINE

De redactie van Cultuurpodium Online

ontvangt een grote hoeveelheid

uitnodigingen voor voorstellingen,

concerten en festivals. Jammer genoeg

kunnen we niet van alles verslag doen in

ons magazine. We proberen bovendien

om een zo afwisselend mogelijk beeld

te geven van wat er  op de Nederlandse

podia allemaal te beleven valt. We

kunnen daarom niet garanderen dat we

aandacht aan uw voorstelling zullen

besteden. Wel kunnen we altijd een

kort ber icht over uw productie melden

via onze twitterstream. 

met jazz, wat resulteert in een stoomtrein van dampende rapteksten en groovende

jazzmuziek.

Op het nieuwe album Gekkenhuis zorgen de mannen ervoor dat het onderste uit de

kan gehaald wordt op het gebied van solo's, strakke ritmes en fijne teksten.

Naast Def P en pianist Van Lier bestaat Bl3nder uit contrabassist Harry Emmery en

drummer Cyril Directie. In 2009 kwamen zij met hun debuutalbum Leipe Shit Ouwe. Het

gaat bij Bl3nder om improvisatie en spontane jams en dat is op het nieuwe

album Gekkenhuis goed terug te horen. Vaak draait het bij rap om de teksten, maar bij

Bl3nder staan juist meer de muziek en het totale geluid centraal. De muzikanten zijn

individueel zeer sterk en geven elkaar voldoende ruimte om hun kunnen te laten horen.

Compactheid

In vergelijking met het vorige album zijn de nummers op Gekkenhuis wat compacter

gehouden, maar dat gaat niet ten koste van de kwaliteit. Door deze compactheid blijven

de nummers juist krachtig en verslapt de aandacht niet. Er is ook een goede afwisseling

tussen up-tempo en rustige nummers. In sommige nummers, zoals 'Klankgedreven' en

'Echte Jazzmannen', zijn nog bijdragen van gastmuzikanten als trompettist Rob van de

Wouw en Louk Boudesteijn te horen.

Vlijmscherpe solo

'Alle mensen', dat als single is uitgebracht, is één van de pakkende nummers op het

album. Het gaat over mensen die zichzelf in de spotlight zetten zonder zelfspot. Een echt

stuwend en rockend jazznummer is 'Later de Kater', dat het album afsluit met een

vlijmscherpe gitaarsolo van Jerome Hol. Opmerkelijk is dat het album voornamelijk in

één take is opgenomen, waardoor er extra energie ontstaat in het spel en de puurste

vorm van muziek die je maar kan bedenken.

Gekkenhuis van Bl3nder is een album dat zowel hiphop- als jazzliefhebbers met plezier

zullen beluisteren. De krachtige groove zorgt ervoor dat je het volume van je versterker

hoger zet en je lichaam laat bewegen. Gekkenhuis is verkrijgbaar in reguliere cd-winkels

en webwinkels. Voor meer informatie over Bl3nder en hun tourschema, bezoek de

website.


