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Popmuzikanten
op expeditie
door Peter Bruyn

T wee Nederlandse popmuzi-
kanten worden naar een
plaats ergens op de wereld
gestuurd om in pakweg

twee weken tijd een album vol te
schrijven en op te nemen. Over
drie van dergelijke sessies werden
documentaires gemaakt, waarvan
de laatste twee de komende zonda-
gen bij de NPS te zien zijn. In A Ca-
bin With, heet het project.
Het programma is geen wedstrijd
of weddenschap, maar wel een uit-
daging. Of preciezer: minimaal drie
uitdagingen. Wat gebeurt er als mu-
zikanten plots op een heel andere,
onbekende plaats moeten werken?
Hoe gaan ze om met de tijdsdruk?
Slagen ze er in om lokale musici
met succes in te schakelen bij het
project? Het idee ontsproot aan het
brein van de Utrechtse producer
Maarten Besseling. Het project le-
verde al een reeks fraaie cd’s op die
ook gratis te downloaden zijn. In
een aantal gevallen is het album
ook uitgebracht in het land waar ze
werden gemaakt en volgde er zelfs
een tournee. Interessant, omdat
voor In A Cabin With niet de Gol-
den Earrings, Anouks en Ilse De-
Langes werden geselecteerd, maar
professionele musici die meer in de
marge van de pop werken. Het he-
le proces werd ook nog eens vastge-
legd op video.
Zondagavond worden Stan Vree-
ken van de groep Along Came Stan
en gitarist Paul Willemsen gevolgd
in ‘in a cabin’ in het Mexicaanse
dorpje Tonatico. Het kleurrijke mid-
den-Amerkaanse decor, waar je op
de achtergrond een vrachtauto ziet
die Corona-bier lost bij een kroeg,
levert zonnige popmuziek op. De
mannen vinden tussen de opna-
men door nog tijd voor een duik in
het zwembad.
In de uitzending van zondag 4 ok-
tober zien we hoe één van de

meest spraakmakende en succesvol-
le jonge Nederlandse popmuzikan-
ten van dit jaar, trompettist en com-
ponist Colin Benders alias Kyte-
man, van Kyteman’s Hiphop Or-
chestra, samen met hoornist Mor-
ris Kliphuis – die ook bij Kyteman
speelt – en een Thais orkest een
aantal instrumentale stukken vast-
legt. Die heeft het tweetal enkele
dagen eerder geschreven in het
Noord-Thaise plaatsje Chiang Mai.
Er zijn beelden van imposante tem-
pels en fotogenieke boeddhistische
monniken in oranje gewaden,
maar dat waren slechts impressies
van schaarse uitstapjes, vertelt Co-
lin Benders terugblikkend op het
avontuur. „Ik heb daar toch drie-
kwart van de tijd tussen vier mu-
ren zitten werken. In het begin
voelde ik ook een enorme tijds-
druk, maar dat veranderde al snel
in een aangename ‘flow’.” Hij prijst
Morris Kliphuis als componist en
als man die feilloos partituren wist
te schrijven voor de Thaise musici
die werden ingeschakeld. In de do-
cumentaire zien we de piepjonge
hoornblazer ook een groep Thaise
blazers dirigeren.
„We hadden thuis expres helemaal
niets voorbereid en het moest na-
tuurlijk allemaal ontzettend snel”,
vertelt Kliphuis. „Nu kunnen we
wel improviseren, maar dit was
toch heel leerzaam.” En Kyteman:
„Mooi dat het mogelijk is om in
zo’n korte tijd een heel album aan
muziek te componeren en op te ne-
men. En die snelheid is er volgens
mij niet aan af te horen. Indirect
zal Thailand vast wel een inspiratie
zijn geweest. Maar belangrijker was
dat ik daar volstrekt ontheemd in
dat kamertje zat en met niets an-
ders bezig was dan met muziek.”
Zondag, 17.05 uur, Ned. 2: In A Cabin
With Paul Willemsen & Stan Vreeken
(Mexico); 4 oktober, 17:05 u. Ned. 2:
In a Cabin With Colin Benders & Mor-
ris Kliphuis (Thailand)

Kyteman (midden), Kliphuis (links) en twee Thaise musici in de aflevering
van 4 oktober.  foto GPD


