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lazzbii beelden uan de stad
Joris Teepe presenteert Haagse compositie op The HagueJazz
DEN HAAG .ÍhCHA9UC
PoÉraits heet het stuk en
het gaat in première op The
Hague Jazz. Muzikant Joris
Teepe ovei zijn drukke be-
staan en over zijn geboorte-
stad Den Haag.

Hij heeft het drukker dan ooit. toris
Teepe (4,7) is in Den Haag geboren,
maar woont sinds 1992 in New
York. Daar is hij aatief als bassist,
componist, arrangeur en als leider
van een septet en een bigbard met
Amerikaanse musici. Hij speelde
met talloze grootheden uit de jazz,
zoals Benny Golson, Rashied Ali,
Joe l,ovano en Randy Brecker.

Maar Teepe is ook veel in Neder-
land, in zijn tunctie als hoofd van de
afdeling jazz van het Prins claus
Conservatorium in Groningen of
om concerten te geven. Het moet
een hectisch bestaaÍr zijn met veel
jetlag, marÍ Teepe, die recentelijk
ook nog vader werd, straalt de rust
en kalmte uit van een zenboeddhist.
HU heeft visie en focus, zoals dat
heet.

,Ál die activiteiten hebben één
doel: zoveel mogelijk mensen ken-
nis laten nemen van j azz- wat dat be
treftis er voor mij geen verschil tus-
sen lesgeven of met een band spe-
len. Maar de belangrijkste reden om
bandleiderte zijn, is om mijn eigen
composities te kunnen uiwoeren,"
zegthij.

Voor ThÊ H&gus Pfftrairs, een sui-
te van een uur over Den Haag, werkt
Teepe samen met de bekende Haag-
se fotograaf Piet Cispen. 

"Mijn 
her-

inneringen aan Den Haag en Piets
foto's, die tijdens het concert wor-
den geprojecteerd, waren de uit-
gangspunten voor de compositie.
De muziek verklankt de vele aspec-
ten van de stád. Je hoort de drukte
van mensen in de winkelstraten, de
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Joris Teepe kiikt met een zêk€re wêêmoed terug op ziin ieugd in Den Haag en dat klinlÍ door in zijn comgosi
The Hague Portroits, Foro RoBERf vAN sruyvENBERG

((ï,'J,i:lfiïï,
vanuit de muziek
zelÍ te denken.

Yerschillende culturen in de oude
wijken, de vogelues in de parken en
de typische geluiden van het strand.
De muzikale geschied€nis van de
stad heb ik verwerkt met kleine cita-

ten uit bijvoorbeeld Radnr Looe e\
O, o Den Hang."

Teepe is al enige tijd weg uit Den
Haag. Daárom heeft de suite iets
weemoedigs.,,Ikben in deze stad ge-
boren en heb er mijn jeugd doorge-
bra.cht, maar ik woon al zolarg in
New York dat het wel wat weemd
voor mij was om dit stuk te schrij-
ven. Ik kijk naar Den Haag met een
zekere nostalgie. Een liedje als q o
Den, Hong zongen vr'e \,T0eger op
school," herinnert hij zich met een
weemoedige glimlach. ,,Het compo-

neren van de suite was heel l
zaam. Het was nieuw voor me
niet vanuit de muziek zelf te a
ken, maar vanuit de foto's van .
Gispen."

r The Hague Jaz4 ll en]2juni
World Forum. Op 1l junivoert Joris
Teepe de suite IIE H ague Pofttoits
en op'l2junitreedt hijaan metzijn
band,Tijdens de warming up voor
festivalspeelt hijmet een kwartet
9juni in Theater aan het Spui.
www.thehaguejazz.com


