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# Titel Componist / uitvoerende details 

1 Chan's song 
Herbie Hancock / Stevie 
Wonder 1986 

na het nummer: 
Uit de film ‘’Round Midnight” over het 
leven van Dexter Gordon. Jacky Chan? 
een Karate Kid; docu over het leven van 
CP. blijkt de dochter van Charlie Parker; 
iNet: is de vrouw van Charlie later 
hertrouwt met jazz musicus Phil Woods 

       

2 My Favourite things 

Richard Rodgers & Oscar 
Hammerstein / Sound of 
Music 

Voor velen bekend door de Sound of 
Music; voor mij een van de eerste 
kennismaking met John  Coltrane (1961) 

       

3 Believe Beleft Below E.S.T. 

Esbjorn Svensson Trio: fantatische 
“piano” jazz uit zweden van de erg jong 
overleden pianist ES (2008, 44jr.) 

       

4 Adamantium Chris Greene 

Was aan het surfen op Sax-on-the-Web 
forum over mondstukken:wat moet je 
hebben om zo te klinken; zo was sud een 
clip van CG…. 

       

5 V-Flow Eric Vloeimans 

Ons eerste “ge-jamde” nummer in  the 
Jam in Ede. Gespeeld door EV en 
Gatecrash, de band van EV van de CD 
Gatecrashin’ uit 2007 

       

6 A love supreme John  Coltrane 
werktitel; echte titel: part 1 
Acknowledgement 

      

Mantra’s de religieuze overgave van John 
Coltrane (en zijn vrouw) aan God. De 
vierdelige suite werd door het John 
Coltrane-kwartet opgenomen in de 
Rudy Van Gelder Studio in New Jersey, 
met McCoy Tyner op piano, Elvin Jones 
op drums en Jimmy Garrisson op bas. 
Coltrane wilde met A Love Supreme een 
spirituele eenheid creëren, om zo middels 
zijn muziek maatschappelijke 
veranderingen teweeg te brengen. 
Coltrane beschouwde het album als zijn 
"geschenk aan God". 

   
 

   
 

2e helft 
 

  
Nr Titel Artiest  

1 Dienda 
Kenny Kirkland / 
Brandford Marsalis 

Alles kunner BM: Dienda is bekend 
geworden door Sting van zijn  live CD “All 
this time” opgenomen in Italie (Il Palagio) 
Kirkland overleden in 1998 op 43 jr. heeft 
gespeeld met BM, Sting, Kenny Garret 
etc. 

       

2 Prince of Darkness Eric Vloeimans 
Weer een nummer van EV en Gatecrash; 
even lekker losgaan 
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3 De Twips 
Harry Bannkinck / Annie 
MG Schmidt 

Een kwis: het volgende nummer is op een 
heel andere manier bekend geworden, 
een idee? 
na het nummer: Jan Menu: saxofonist 
heeft samen met Jasper Soffers (piano) 
nagedacht over het fenomeen 
‘REALBOOK’ / American Standards (my 
funny valentine, night in tunesia, caravan 
etc.) Is de Nederlandse muziek cultuur 
ook rijk aan tijdloze (volks) muziek die 
zich leent om “verjazzt” te worden. Cd 
bevat alleen maar juweeltjes: Margootje, 
de veerpont, het laatse wonder etc. 

       

4 Maiden Voyage Herbie Hancock 

Modaal stuk van HH gecoverd door 
1.120.894 artiesten over de gehele globe, 
maar wel lekker relaxt. 

       
5 More is Less Gert Jan Willems Niemendalletje wat lekker wegspeelt 
       

6 Caravan Duke Ellington 

Een standard door ontelbare muzikanten 
gespeeld. Onze versie is gebaseerd op 
de versie van Avishai Cohen, 
bassist/componist uit Israel. 

       
7 Uittro Allen Het slot….. 

 


