Big Swing Band in concert 2017
Op 16 december gaf Big Swing Band zijn jaarlijks winterconcert. Gastsolist was Jan De Haas.
Hij is een oud leraar van dirigent Mathias, en al meer dan 30 jaar actief als jazzmuzikant
(drummer, percussionist en vibrafonist) in binnen- en buitenland. Het ging al hard in 1982,
toen Jan samen met zijn kwartet winnaar werd van de Hoeilaart European Jazz Competition.
En later nog wat harder als begeleider van diverse jazz grootheden. Op het concert bracht hij
samen met de Big Swing Band een aantal arrangementen van de Terry Gibbs Dream Big
Band. Terry Gibbs was ook een vibrafonist, dus dat kon matchen.
Uiteraard was ook zangeres-voorzitter Sonja Broekaart van de partij. Sonja staat steeds garant
voor leuke afwisseling bij de big band. Van een aanstekelijke salsa tot een nummer van Amy
Winehouse, alles kan niets moet!
Terug stond de Big Swing Band onder leiding van drummer-dirigent Mathias Vercammen.
Mathias heeft sinds 2016 de leiding over de big band. Met zijn energie en jeugdigheid gaf hij
er een nieuw elan aan. Buiten dat Mathias met veel passie en vuur (om Raymond te
parafraseren) dirigeert, arrangeert hij ook nummers speciaal voor de big band.
En dan het concert. Met Sir Duke van Stevie Wonder was het nog even aftasten, maar nadien
ging de Big Swing Band voluit met Dat Dere, een nummer van Bobby Timmons. Toen de
muzikanten Over en Out voor het eerst zagen dachten ze te maken te hebben met een eigen
bewerking van het standaardwerk voor fanfaristen van R. Beck, maar niets was minder waar.
Lekker freewheelen op een onbekend thema maar met een spannende apotheose. Daarna was
het de beurt aan Jan De Haas. De titels die Terry Gibbs aan zijn nummers gaf zijn een voorzet
op zich. Big Bad Bob? T&S? The Fat Man? Het geheel klonk echter licht en ontspannen. Na
een Spaanse uitstap van Chick Correa kon de band tevreden de pauze in.
Na de pauze was Stevie Wonder er terug met Master Blaster. En ook Amy Winehouse was er
dankzij Sonja weer bij met het nummer Tears Dry on Their Own. Nadien was het weer de
beurt aan Jan De Haas die zijn ding mocht doen (CD WERF ‘Doing My Thing) in Sweet
Georgia Brown, Pretty Blue Eyes en Don’t Be That Way Alle solisten sloten af met It Don’t
Mean a Thing ... en of het concert niets betekende. Met For the Time Being werd het publiek
beloond voor zijn hartelijk applaus.
Ook diverse solisten, jong en oud, van de Big Swing Band passeerden de revue
Wie dit alles nog eens wil zien kan terecht in MFC De Statie in Sas van Gent, Canadalaan 2
op zondag 14 januari 2018 om 15 uur.
Kurt Van den Bunder

