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ism. New Think, Radio 1
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Saxophone Summit
Michael Brecker, Joe Lovano, Dave Liebman saxen 
Phil Markowitz piano . Cecil McBee contrabas . Billy Hart drums

Foyer deSingel
enkel open bij avondvoorstellingen in Rode en/of Blauwe Zaal 
open vanaf 18.40 uur 
kleine koude of warme gerechten te bestellen vóór 19.20 uur 
broodjes tot net vóór aanvang van de voorstellingen en tijdens pauzes 

Hotel Corinthia (Desguinlei 94, achterzijde torengebouw ING)
• Restaurant HUGO's at Corinthia 

open van 18.30 tot 22.30 uur
• Gozo-bar 

open van 10 uur tot 1 uur, uitgebreide snacks tot 23 uur
deSingelaanbod: tweede drankje gratis bij afgifte van uw 
toegangsticket van deSingel voor diezelfde dag



rinettist en zal dus ook wel heel behoorlijk op zijn saxofoon
hebben kunnen spelen. Maar behalve min of meer van de
klarinet stamde de saxofoon ook af van de ophicleïde, een
serpent (ophis) met kleppen (kleides), een metalen blaas-
instrument met een mondstuk als dat van een tuba bijvoor-
beeld. Vandaar wellicht dat, zoals uit de vroegste opnamen
blijkt, de eerste (jazz)saxofonisten hun instrument eerder
bespeelden zoals een koperblazer dat deed: staccato en
gebruik makend van kunststukjes als de dubbele en de drie-
dubbele tongslag. Om voor eens en altijd zijn onvervangba-
re plaats in te nemen in de jazzmuziek moest de saxofoon
eerst nog eens opnieuw worden uitgevonden. En dat zou
het werk zijn van Coleman Hawkins. Hij had eerst een tijd-
lang cello gestudeerd, maar was dan overgeschakeld op de
tenorsaxofoon. Als lid van de band van Fletcher Henderson
raakte hij onder de indruk van de manier van spelen van de
een paar jaar oudere trompettist Louis Armstrong toen die
deel uitmaakte van datzelfde orkest. Hawkins begreep dat
hij zijn eigen instrument ook legato kon bespelen, en stac-
cato en legato naar believen kon combineren. Op die
manier was hij nu eens tot de wildste uitbarstingen in staat
en kon hij dan weer de sensueelste ballades vertolken.
Hawkins' faam als saxofoonvirtuoos verspreidde zich via de
populaire muziekpers razendsnel en in 1934 stak hij de oce-
aan over om overal in Europa op te treden als een soort
prima donna van de saxofoon. Hij speelde een snel stuk en
een trage song voor de pauze en deed nog eens hetzelfde
na de pauze. Hij maakte rondreizen om nieuwe modellen
van saxen en mondstukken te demonstreren en zoals hij dat

Saxophone Summit
Heruitvindingen van de jazz

Zelden heeft een jazzman me meer verbaasd én ontroerd
dan Ornette Coleman toen hij me, na een interview, in al
zijn onwaarschijnlijke onschuld, vroeg of ik misschien geen
opnamen had waarop Adolphe Sax zelf saxofoon speelde.
Ik antwoordde dat in de tijd van Adolphe Sax (1814-1894)
het maken van geluidsopnamen op vlakke platen en op rol-
len weliswaar al was uitgevonden, maar nog niet echt cou-
rant was, en ik dus vreesde dat er geen opnamen beston-
den van Adolphe Sax zelf. Dat vond hij jammer, maar dan
was het maar zo. Alleen had hij wel graag geweten hoe Sax
zelf had gedacht dat zijn saxofoon moest klinken. En ook of
het mogelijk zou zijn een houten saxofoon te bouwen. Wat
dat laatste betreft, kon ik hem geruststellen: één van de
inzichten van Sax was geweest dat de klank van een instru-
ment bepaald wordt door de vorm van de luchtkolom die
aan het trillen wordt gebracht en door de wijze waarop die
aan het trillen wordt gebracht. Een houten saxofoon, of een
saxofoon in plastic - en dat moest Coleman zeker weten,
want op zo'n instrument had hij gedebuteerd - klinkt in
principe als een saxofoon. Zoals de metalen klarinet van
Lester Young klonk als een klarinet en niet als een sopraan-
saxofoon. En ik kon er nog aan toevoegen dat ik meende
dat er wel opnamen bestonden, al had ik ze nooit gezien of
gehoord, van negentiende-eeuwse Belgische saxofoonvirtu-
ozen die met Sousa waren meegereisd naar de States. Maar
eigenlijk had ik en hadden wij allemaal het ook wel eens
willen weten hoe de uitvinder van het populairste van alle
jazzinstrumenten gedacht had dat zijn uitvinding moest
klinken. Adolphe Sax was, naar verluidt, een bekwame kla-



Michael Brecker was een adolescent die nog voornamelijk in
rock geïnteresseerd was, maar weldra, via enkele rhythm 'n
blues-tenoristen, op de onontkoombare muziek van Coltra-
ne zou stoten. Joe Lovano werd als tiener door zijn vader
Tony, zelf tenorsaxofonist, geïnitieerd in de geschiedenis, de
geheimen en de verwantschappen van het instrument. Het
ziet ernaar uit dat voor alle drie eindelijk de tijd is aange-
broken dat niet langer meer zal worden verwezen naar
welke schatplichtigheid dan ook. Wat wel de postmoder-
niteit in de jazz zal zijn, gunt deze musici eindelijk dat ze
zijn wie ze zijn. De virtuoze voortzetters van een traditie die
weer volop actueel lijkt. De gangmakers van een terugkeer
naar de jazz. Geen van de drie hebben ze de jazz ooit in de
steek gelaten. Wellicht was het het publiek dat de jazz en
zijn makers in de steek dreigde te laten, omdat het de
mening was toegedaan dat het nu wel alles had gehoord.
Maar dat is natuurlijk gerekend zonder de bezetenheid van
wie wil begrijpen wat ooit tot zoveel schoonheid en ontroe-
ring heeft kunnen leiden en wil uitvinden hoeveel meer
deze muziek nog vermag. Maar tegelijk is een confrontatie
als deze natuurlijk ook een terugkeer naar het spektakel dat
de jazz ook is en naar de verhalen die de verhalen van de
jazz zijn. Hoe Coleman Hawkins en Lester Young en Ben
Webster en Don Byas in het Kansas City van misschien wel
Robert Altman nachtenlang elkaar uitdaagden: om ter
langst, om ter luidst, om ter inventiefst ... En hoe ze dat in
de concertzaal onder de noemer van Norman Granz’ Jazz At
The Philharmonic nog talloze keren probeerden over te
doen, omdat het toen allemaal al verhalen waren, omdat
het toen al bijna mythe was. De Liebman/Brecker/Lovano-
tournee gaat op voorhand de jazzgeschiedenis in, omdat de
jazzgeschiedenis altijd weer onmiddellijk voorbij is. Of zou
moeten zijn: dat de jazz opnieuw begint telkens als er jazz
wordt gespeeld en dat de jazz onherroepelijk ophoudt tel-
kens als de muziek verstomt. In de tussentijd is de jazz her-

in de Verenigde Staten al was geweest, werd hij ook in Euro-
pa het grote voorbeeld voor al wie saxofoon wou spelen. In
1939 keerde hij terug naar de States. Hij was er al bijna ver-
geten en verdrongen door saxofonisten die ooit zijn leerlin-
gen waren geweest. Maar met een weelderige improvisatie
op het akkoordenschema van de populaire song ‘Body and
Soul’, waarbij hij buitengewoon zwierig heel de tessituur
van zijn instrument gebruikte, vestigde hij opnieuw zijn
suprematie en werd hij voorgoed de vader van alle jazzsaxo-
fonisten. Behalve volgelingen kreeg hij evenwel ook een
geduchte tegenspeler: Lester Young, die dezelfde tenorsaxo-
foon met niet minder kracht, maar lichtvoetiger en econo-
mischer bespeelde, met minder noten en ritmisch gevarieer-
der. De dialectiek die voortvloeide uit deze stilistische
tegenstelling zou de verdere ontwikkeling van de jazz in
hoge mate mee gaan bepalen. Voortaan zouden het vooral
saxofonisten zijn die in de jazz nieuwe richtingen zouden
aangeven. Vaak in een poging om een synthese te vinden
voor de tegenstelling tussen de overdaad en het excessieve
van een Hawkins en het meer sobere en ingehoudene van
een Lester Young. De synthese van Charlie Parker, die van
Sonny Rollins en die van John Coltrane ... Een halve eeuw na
de dood van Parker, bijna veertig jaar na de dood van 
Coltrane, en nog bij leven van Sonny Rollins, lijken die drie
nog altijd de oriëntatiepunten bij uitstek voor alle saxo-
fonisten die na hen zijn gekomen. Dave Liebman (°1946),
Michael Brecker (°1949) en Joe Lovano (°1952) bijvoorbeeld:
generatiegenoten van al lang niet meer de jongste genera-
tie die ieder op zijn manier de muzikale erfgenamen zijn van
de uitvinder van de bop (Parker), de ‘saxophone colossus’
van de jaren vijftig (Rollins), en de messias van de ‘new
thing’ (Coltrane). Liebman was achttien toen Coltrane met
‘A Love Supreme’ zijn ‘klassieke’ periode afsloot om zich de
komende drie jaar te wagen aan een uitzichtloze poging om
een andere muzikale én artistieke dimensie te verkennen.



Joe Lovano
Tenorsaxofonist Joe Lovano werd in 1952 geboren in Cleveland, Ohio. De
kleine Joe kreeg de muziek met de paplepel naar binnen gegoten: zijn vader
was de tenorsaxofonist Tony ‘Big T’ Lovano. In zijn geboortestad Cleveland
kwam Joe Lovano in contact met muziek van Sonny Stitt, James Moody,
Dizzy Gillespie, Lester Young en Rahsaan Rooand Kirk. Later absorbeerde hij
de experimenten van Ornette Coleman, John Coltrane en Jimmy Giuffre. Tij-
dens zijn studies aan de Berklee School of Music in Boston ontdekte hij tal-
loze nieuwe harmonische mogelijkheden, maar daarna koos hij toch voor
zijn roots en voor jobs bij de orgelisten Lonnie Smith en Jack McDuff. Van
1980 tot 1992 speelde Lovano in het Mel Lewis Orchestra. In het begin van
de jaren negentig kwam zijn eigen persoonlijkheid steeds meer op de voor-
grond. Hij stapte in meerdere bootjes tegelijk. Zo was er het heel aparte trio
met drummer Paul Motian en gitarist Bill Frisell. Of Charlie Hadens Libera-
tion Music Orchestra. Of de gastrol die hij vervulde in het trio van Yosuke
Yamashita. Geleidelijk aan is Joe Lovano uitgegroeid tot een van de meest
gereputeerde saxofonisten van de hedendaagse jazz. Gaandeweg heeft hij
zich ook steeds sterker geprofileerd als componist en arrangeur, onder meer
met de cd ‘Rush Hour’ en met zijn hommage aan Frank Sinatra ‘Celebrating
Sinatra’.

innering. Sommigen herinneren zich nog Coleman Hawkins.
Hoe voor hen de jazz met hem begon en eindigde, en ze
daarna de draad weer bij dat begin probeerden op te pik-
ken. Anderen herinneren zich hoe Miles Davis zich vrolijk
maakte achter de rug van Lester Young, voor wie die dag de
jazz al voorbij was voor hij begon. Iemand herinnert zich
Coltrane in het Concertgebouw in Amsterdam, maar weet
niet meer of het Coltrane zelf is die hij zich herinnert of de
foto van Ed van der Elsken. Iemand herinnert zich Ornette
Coleman en de moeder van Ornette Coleman die aan haar
inmiddels beroemd geworden zoon na zijn eerste concert in
zijn geboortestad Fort Worth vroeg: “Son, are you hungry?”
Omdat de jazz nu toch voorbij was.   

Marc Van den Hoof



Michael Brecker
Michael Brecker, geboren in 1949, komt uit een muzikaal nest. Als kleine
jongen begon hij met klarinet en altsaxofoon, die hij al gauw inruilde voor
de tenorsax, als gevolg van zijn grote bewondering voor John Coltrane. In
1970 lag Michael Brecker in New York mee aan de basis van de pioniers jazz-
rockgroep Dreams. Nadat hij enige tijd met het Horace Silver Quintet had
gespeeld, vormde hij met zijn broer, de trompettist Randy Brecker, de Brecker
Brothers, een van de meest vernieuwende en succesvolle jazz-funk fusion
bands van de jaren zeventig. In de jaren tachtig maakte Michael Brecker
furore met het kwartet Steps Ahead. Michael Brecker maakte talloze op-
names en trad op met de groten uit de jazz en de popwereld zoals Chet
Baker, George Benson, Dave Brubeck, Chick Corea, Herbie Hancock, Quincy
Jones, Joni Mitchell, Frank Sinatra, Bruce Springsteen en Frank Zappa. In
1987 verscheen het debuutalbum van Michael Brecker als solist, wat in ver-
schillende tijdschriften als dé jazzplaat van het jaar werd geprezen. Na een
tournee met Paul Simon volgde in 1992 een comeback van de Brecker Bro-
thers. 

Dave Liebman
Dave Liebman, geboren in Brooklyn, New York in 1946, volgde als kind klas-
sieke pianolessen en begon op zijn twaalfde met saxofoon. Hij studeerde bij
Joe Allard, Lennie Tristano en Charles Lloyd. Liebman speelde enkele jaren
saxofoon en fluit in de groep van de legendarische Coltrane-drummer Elvin
Jones. Van 1970 tot 1974 ging hij op tournee en maakte opnames met Miles
Davis. In dezelfde periode begon hij met zijn eigen groepen te experimente-
ren: de Open Sky Trio met Bob Moses en met Richie Beirach in Lookout
Farm. In 1977 maakte Liebman een wereldtournee met Chick Corea en het
jaar daarop richtte hij het David Liebman Quintet op met John Scofield,
Kenny Kirkland en Teramusa Hino. Na enkele jaren vormde hij een nieuwe
groep: Quest met Richard Beirach en George Mraz, Al Foster, Ron McClure
en Billy Hart. In de jaren negentig trad hij op met de Dave Liebman Group,
gevormd met Phil Markowitz op keyboards, Vic Juris op gitaar, Jamey Had-
dad op drums en Tony Marino op bas. Doorheen de jaren is Liebmans repu-
tatie in Europa sterk gegroeid door optredens met big bands en radio-
orkesten, zoals de WDR in Keulen, het Metropole Orchestra en het Klang
Forum Wien voor nieuwe muziek. Dave Liebman publiceert regelmatig voor
jazztijdschriften en is ook als  docent zeer actief. Liebman ontving twee NEA
beurzen voor compositie (1980) en als uitvoerder (1991). In 1997 ontving
hij het Honorary Doctorate of Music van de prestigieuze Sibelius Academy.



Phil Markowitz
De carrière van pianist Phil Markowitz begon al tijdens zijn studies aan de
Eastman School of Music, University of Rochester. In 1973 werd hij met zijn
trio Petrus op het Newport Jazz Festival in het Lincoln Center in New York
uitgenodigd. Phil Markowitz is zowel in de klassieke als in de moderne jazz
thuis. In de jaren tachtig speelde hij samen met Chet Baker, het Mel Lewis
Orchestra en met de groepen van Joe Chambers en Phil Woods. Tot op van-
daag werkt hij intensief samen met Dave Liebman en Bob Mintzer. Opmer-
kelijke optredens de voorbije jaren waren onder meer de ‘Tenor Summit’ met
Michael Brecker, Joe Lovano, Billy Hart, Dave Liebman en Rufus Reid, het
Sofia International Jazz Festival, het Telluride Jazzfest en het Salamanca Jazz
Festival. Markowitz is te horen op talloze opnames, onder meer met zijn
vriend Toots Thielemans en met sopraansaxofonist Dave Liebman. Phil 
Markowitz ontving als componist verschillende onderscheidingen van de
Howard Foundation, de Doris Duke Foundation, het National Endowment
for the Arts en de New York Foundation for the Arts.

Cecil McBee
Cecil McBee, geboren in 1935, speelde aanvankelijk klarinet en koos op zijn
zeventiende voor de contrabas. Hij studeerde voor muziekleraar en leidde
gedurende twee jaar een militaire band. In 1959 speelde hij samen met
Dinah Washington en in de jaren zestig speelde hij onder meer in de folk-
jazzband van Paul Winter. In New York gaf McBee optredens en nam platen
op met Andrew Hill, Sam Rivers, Jackie McLean, Wayne Shorter en Keith Jar-
rett. In de jaren zeventig trad hij op hij met Abdullah Ibrahim, Lonnie Liston
Smith, Joanne Brackeen, Art Pepper en Chico Freeman. In 1996 vormde
Cecil McBee zijn eigen kwintet en gaf een Europese tournee, wat resulteer-
de in het album ‘Unspoken’.

Billy Hart
Drummer Billy Hart, geboren in 1940, is een autodidact. In de jaren zestig
werkte hij samen met Shirley Horn, de Montgomery Brothers en Jimmy
Smith. In New York maakte hij deel uit van de fusion en avant-garde scenes.
Hij drumde in jamsessies met Miles Davis, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Eddie
Harris en Pharoah Sanders. Billy Hart speelde lange tijd in het Herbie Han-
cock Sextet en met McCoy Tyner. Hij speelde ook enkele jaren mainstream
jazz met Stan Getz en bracht in dezelfde periode ‘Enhance’ uit, zijn eerste
album met zijn eigen groep, een sterk staaltje van avant-garde. Vanaf de
jaren tachtig combineerde hij zijn eigen band met samenwerkingen met
Dave Liebman, Ron McClure, Billy Harper, Joe Lovano, Lee Konitz, Chico
Freeman, Charles Lloyd,… Sinds 1992 doceert hij aan de Western Michigan
University in Kalamazoo.


