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‘Complexe ritmes als
een perfect uurwerk’

MUZIEK Amsterdam Klezmer Band in Limburg met nieuw album

door Peter Bruyn

O

De Amsterdam Klezmer
Band speelt nog steeds Jood-
se muziek. Maar op de huidi-
ge tour put de groep met na-
me uit de tradities van Roe-
menië, Servië, Macedonië.

O p hun nieuwe tour
brengt de Amsterdam
Klezmer muziek uit de
complete Balkan. „Ja,

de naam ‘Amsterdam Balkan Band’
zou misschien méér recht doen
aan wat we tegenwoordig spelen,”
zegt altsaxofonist en oprichter Job
Chajes. „Of Balkandam Band. Maar
klezmer blijft natuurlijk wel onze
muzikale basis.”
Eind januari verscheen het negen-
de album van de zevenkoppige Am-
sterdamse groep die de muzikale
stijlen van Zuid-Oost Europa als
een spons in zich op lijkt te ne-
men. Katla, heet de cd. Naar een
vulkaan op IJsland, maar waarmee
ook het vuur in de muziek van het
septet wordt benadrukt. Veertien
nieuwe, opwindende Balkankwak-
jes. Geen evergreens of traditionals,
maar stuk voor stuk van de hand
van de musici zelf.
„We wilden een album maken dat
de Amsterdam Klezmer Band van-
uit de kern laat horen,” zegt Cha-
jes. „Dus akoestische instrumenten
en een palet van alle mogelijke stij-
len. We hebben een aantal ritmes
geselecteerd en gekeken wie van
ons daar iets op zou kunnen com-
poneren. Voor mijzelf en een aan-
tal anderen binnen de groep is het
spelen van zelfgeschreven repertoi-
re echt een erekwestie.”
Zo zijn er de ‘sirba’ uit Roemenië,
de ‘cocek’ uit Servië en Kosovo en

de Turkse ‘hora’. En natuurlijk de
‘oompah’ - die zich probleemloos
als ‘hoempa’ laat vertalen. „Die rit-
mes zijn de kapstok waar je vervol-
gens een melodie aan hangt. Veel
van de rare, asymmetrische maat-
soorten, die ons vreemd in de oren
klinken, zijn daar dansritmes pur
sang. Heel interessant om op te
componeren. Accordeonist Theo
van Tol is de Balkanspecialist bin-
nen de groep. Hij kent echt al die
stijlen.”
Op het podium valt de ongelofelij-
ke souplesse op waarmee de groep
de vaak bizarre ritmes niet alleen
foutloos speelt, maar ook genade-
loos laat swingen. Zo nu en dan
komt Alec Kopyt vanuit de achter-
hoede naar het front. De Russische
Oekraïner die alweer jaren in Am-
sterdam woont, is niet alleen een
subtiel percussionist, maar zingt

ook donkerbruine ballades met de
melancholie van een bijna lege fles
wodka.
Kopyt speelt een sleutelrol in de his-
torie van de Amsterdam Klezmer
Band. Het was Job Chajes die sa-
men met contrabassist Jasper de
Beer en later ook trompettist Gijs
Levelt halverwege de jaren negen-
tig op straat klezmer begon te spe-
len. Maar dan geen klezmer van de
tuttig academische soort zoals die

al decennialang in vestzaktheater-
tjes te horen is, maar vette en fun-
ky klezmer. Toevallige voorbijgan-
ger Kopyt bleek een kenner en
voorzag de groep al snel van reper-
toire en concerten, om vervolgens
ook zelf bij de band ingelijfd te wor-
den.
Optreden is voor veel muziekgroe-
pen op de Balkan synoniem met
‘feesten’, en dan vooral bruiloften.
In juni van dit jaar wil de Amster-
dam Klezmer Band het vijftienjarig
bestaan vieren met een concert in
de grote zaal van Paradiso, waarbij
een paar dat die dag trouwt wordt
uitgenodigd om met de band en
hun publiek in Paradiso hun brui-
loft te vieren.
„Toen we nog als straatmuzikanten
speelden, werden we regelmatig ge-
vraagd op bruiloften en andere fees-
ten,” vertelt Chajes. „In de late ja-
ren negentig speelden we wel vijf-
entwintig bruiloften en twintig ver-
jaardagen per jaar. Dat was ons
brood! Inmiddels zijn concertzalen
en theaters ons belangrijkste po-
dium geworden, maar als we er-
voor gevraagd worden spelen we
zo nu en dan nog steeds op trouw-
partijen.”
De motivatie om na vijftien jaar
nog altijd even fanatiek door te
gaan is niet het muzikale avontuur.
„De liedjes op ons nieuwe album
verschillen niet zo heel veel van die
op onze eerste plaat. De uitdaging
is veel meer om die muziek zo
goed mogelijk te spelen. Met de
klasse van de musici in deze band
zijn we een uurwerk geworden
waarvan de radertjes perfect in el-
kaar passen. Dat is de kick. Daar
doen wij het publiek een plezier
me en daar krijgen wij zelf ook
heel veel voor terug.”

De band speelt op 25 maart in Perron
55 in Venlo en op 5 mei op het Bevrij-
dingsfestival in Roermond.

De Amsterdam Klezmer Band speelt in Venlo en op het Bevrijdingsfestival in Roermond.  foto Paul Bergen


