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Tijdens het stadsfestival Dear Antwerp trekt  
DE SINGEL de stad in. Samen met kunstenaars 
uit de stad, vertellen we verhalen van de stad, voor 
mensen in de stad. We presenteren concerten, 
installaties, performances en voorstellingen op 
verschillende locaties. De tweede editie van Dear 
Antwerp is een stevig pleidooi voor nieuw talent. 
Xray en de zussen Hind en Zahra Eljadid verbinden 
elk op hun manier beeld en performance. Kay Slice en  
IKRAAAN overtuigen je dan weer met muziek die  
uitnodigt om te dansen of om de nacht in te verdwijnen. 

Dear Antwerp spoort je ook aan om actief mee 
kunst te maken. Zo kan je deelnemen aan de 
fluisterperformance Letters from Attica van Begüm 
Erciyas of aan Klapping van Ahilan Ratnamohan. 
Het collectief Female Takeover cureert dan weer een 
parcours door de stad met onverwachte artistieke 
interventies en veel aandacht voor vrouwelijk 
talent. En aki, het collectief rond drumster Anke 
Verslype, laat je met hun delicate en melancholische 
jazz verpozen in een unieke setting. Als kers op de 
taart blikken we terug op de eerste editie van Dear 
Antwerp met de filmversie van het onvergetelijke 
Familiestraat van Thomas Verstaeten.

DEAR ANTWERP 
STADSFESTIVAL

VR 16 - ZO 18 SEP

aki

muzikale uitvoering 
aki

drums
Anke Verslype

gitaar
Willem Heylen

harp 
Marjolein Vernimmen

basgitaar 
Ruben De Maesschalck

klarinet
Joachim Badenhorst

 
ism. JazzLab
coproductie DE SINGEL

za 17 sep 2022
Districtshuis Antwerpen
Harmoniepark 1

21:00 / einde ca. 22:30
er is geen pauze

teksten programmaboekje
Guy Peters Gelieve je GSM uit te schakelen & geen foto’s of video’s te maken.



ANKE VERSLYPE (AKI):
“JAZZ IS OOK EEN BENADERING, EEN 
MANIER OM DINGEN AAN TE PAKKEN.”
Het Antwerpse kwintet aki rond drumster/
componiste Anke Verslype heeft zich in geen tijd 
ontpopt tot een van de markantste stemmen 
binnen de jonge Belgische jazz. Met de EP Niobe 
(2021) werd gelonkt naar het Hoge Noorden, 
via een meditatieve ‘sound’ die bepaald werd door 
de ongewone combinatie van drums met harp, 
gitaar en basgitaar. Daar werd onlangs nog de 
klarinet van nieuwste lid Joachim Badenhorst aan 
toegevoegd. De band, oorspronkelijk opgevat als 
een collectief dat altijd van vorm en bezetting kon 
veranderen, brengt in oktober zijn eerste langspeler 
uit en trekt op tournee met JazzLab. Vlak voor het 
concert in het kader van Dear Antwerp resideerde 
de band in DE SINGEL.

AKI ALS FLEXIBEL COLLECTIEF
Verslype: “aki is eigenlijk ontstaan als 
afstudeerproject aan het conservatorium. Ik 
wilde een project waarmee ik opnames kon 
maken en het was meteen ook de eerste keer 
dat ik mijn eigen muziek naar buiten bracht. 
Van bij het begin dacht ik aan een collectief: 
het is leuk als een groep een naam heeft, 
maar ook verschillende dingen kan zijn.” Na 
een eerste bezetting transformeerde aki snel 
tot een kwartet met Marjolein Vernimmen 
(harp), Willem Heylen (gitaar) en Ruben 
De Maesschalck (basgitaar), een combinatie 
van muzikanten die zo goed aanvoelde, dat 
Verslype niet direct de neiging had om bij te 
sturen: “In plaats van de bezetting opnieuw 
om te gooien, hebben we dan iemand erbij 
gehaald. Ik vind het wel leuk om te kijken 
met welke instrumentatie het anders kan 
klinken of beter kan worden. Het lijkt 

nu wel een vaste bezetting, maar het kan 
tegelijk alle kanten uit. In het begin dacht 
ik: alles is veranderbaar, maar ook dat is dus 
veranderbaar. (lacht)

BADENHORST, MEER DAN EEN 
VIJFDE MAN
De komst van de Antwerpse rietblazer is om 
verschillende redenen relevant. Verslype: 
“Ik ben pas rond m’n tweeëntwintigste echt 
beginnen luisteren naar jazz, en dan begin 
je met de oudere varianten en bebop, maar 
in het derde jaar hoorde ik een album met 
Ruben Machtelinckx en Joachim Badenhorst 
(Faerge, met Nathan Wouters en Hilmar Jensson, 
gp) en ik werd omver geblazen. ‘Dit is ook 
jazz?’ Er ging een nieuwe wereld open die 
me inspireerde om ook muziek schrijven en 
er iets mee doen. Toen we een blazer wilden 
zoeken, verliep dat aanvankelijk niet zo vlot 
en dan moedigden de anderen me aan om 
Joachim te vragen. Die zei meteen dat hij 
de muziek mooi vond en wilde meedoen.” 
Badenhorst heeft de reputatie dat hij iets 
unieks kan toevoegen aan elk project waar hij 
aan deelneemt, maar het zorgde ook voor een 
nieuw evenwicht binnen de band: “Marjolein 
speelt eigenlijk niet zo graag solo’s. Ruben 
die kan dat wel, maar vindt dat niet zijn rol, 
dus veel van de melodieën en solo’s kwamen 
terecht bij Willem. Vandaar dat ik op zoek 
ging naar een blazer, iemand die boven de 
snaren kon staan. Op het album zijn er iets 
meer solomomenten dan op de vorige plaat, 
al blijft het een collectief.”

JAZZ ANNO NU
De voorbije decennia groeide jazz uit tot de 
muzikale parapluterm bij uitstek, terwijl 
heel wat artiesten zichzelf ook liever buiten 
het genre stellen. Met die dromerige en 
melancholische ‘sound’ herinnert aki niet 
echt aan rokerige clubs, de vingerknip en 
andere jazzclichés, maar toch denkt Verslype 
dat ze aansluit bij die wereld: “Ik vind van 
wel, omdat jazz voor mij improvisatie is, 
vrijheid kunnen krijgen in muziek en op het 
moment zelf naar eender waar kunnen gaan. 
Dàt vind ik het fijnste aan jazz. Niet dat het 
altijd zo moet, maar omdat het kan. Samen 
spelen en luisteren en – afhankelijk van wat 
iemand doet – daar dan op reageren, dat is 
waar het om draait. Voor mij is aki dus een 
jazzband, al noem ik het ook vaak gewoon 
‘geïmproviseerde muziek’. We spelen geen 
bebop of swing, totaal niet, maar jazz is breed 
gegroeid en er past veel onder die noemer. 
Bovendien: alle muzikanten in de band, met 
uitzondering van Marjolein, hebben een 
achtergrond in jazz. Jazz is voor mij dus niet 
enkel een genre, maar ook een benadering, 
een manier om dingen aan te pakken.”

MUZIEK ALS POLAROIDS
“Het stoort me niet dat de muziek van aki 
regelmatig wordt omschreven als ‘filmisch’”, 
vervolgt Verslype. “Ik dacht er zelf nooit over 
na op die manier, maar ik begreep het wel 
toen ik het voor het eerste hoorde. Wat ik 
onlangs wel héél leuk vond, was dat iemand 
na een concert kwam zeggen dat onze muziek 
haar deed denken aan een polaroidfoto. Ik 
dacht meteen: dat is het! (lacht) Als ik muziek 
schrijf, dan gaat het vaak over herinneringen, 
emoties of een beeld dat ik heb, en dat bevat 
altijd wel dat melancholische, wat je ook in 
een polaroidfoto vindt. Ik begrijp waarom 
die persoon dat zei, al had ik er nog niet 
over nagedacht. Er is ook dat idee van … dat 

moment is er ooit geweest, en daar ben je blij 
om, terwijl het tegelijk ook iets melancholisch 
heeft. Daarom vermoed ik ook dat het 
filmisch kan klinken, want het roept zo 
makkelijker beelden op.”

INSPIRATIE
Het is geen toeval dat Verslype net als 
bijvoorbeeld post-klassiek pianist Jan Swerts 
graag de natuur opzoekt. De weidsheid en 
stilte van de natuur laten vaak hun sporen 
na in het werk van artiesten die actief zijn in 
minimalistische hoek. Verslype: “Ik hou echt 
van de bergen en van water, en als ik op reis 
ben geweest, dan kan ik veel meer schrijven 
dan wanneer ik de hele tijd thuis zat. Het doet 
me iets, het geeft leven. Het is soms moeilijk 
uit te leggen zonder wollig te klinken, maar er 
ontstaat iets, een soort rust of ontspanning in 
jezelf, waardoor je anders in de wereld staat. 
Je kan daardoor eerlijk schrijven over hoe je je 
voelt. Het moet iets zijn dat emoties oproept, 
dat helpt me om te kunnen schrijven. Ik 
kan niet zomaar zeggen ‘OK, ik ga nu iets 
schrijven.’”

“Daarnaast hou ik er wel van om naar 
fotografie of schilderkunst te kijken. We 
waren deze zomer op vakantie in Italië en daar 
viel er vooral heel veel donkere kunst te zien, 
zoals Rubens. Wel mooi, maar ik hou meer 
van impressionisme. Alles kan inspireren, ik 
lees ook heel graag. Films natuurlijk ook en er 
zijn ook zoveel mooie series. Muzikaal word 
ik vooral geïnspireerd door mensen als Paul 
Motian of Jakob Bro. Wanneer Motian speelt, 
dan hoor ik dingen, iets speels. Motian zat 
altijd in de muziek. Ik weet niet goed hoe ik 
het moet uitleggen, het doet gewoon iets.”

nader van aki verschijnt op 8 oktober
via WERF Records.
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aki is een jong jazzcollectief uit Antwerpen, 
ontsproten aan het muzikale brein van 
drumster-componiste Anke Verslype. 
Dankzij de bijzondere mix tussen harp 
en elektrische gitaren heeft aki een 
onmiskenbaar eigen sound. De groep 
brengt verhalende, instrumentale muziek 
die je meevoert op een stroom van warmte 
en melancholie, als een trip langs filmische 
klanklandschappen. Aan de basis liggen 
minimalistische melodieën waarvan de 
grenzen tijdens het improviseren worden 
verlegd. In het najaar wordt het eerste 
full album van aki verwacht. Tijdens een 
residentie in DE SINGEL heeft aki het 
album verder verfijnd. Rietblazer Joachim 
Badenhorst voegt extra coloriet toe.
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BINNENKORT IN DE SINGEL
SHAI MAESTRO QUARTET

HUMAN
Al op jonge leeftijd vond pianist Shai Maestro het leuk om in stukken van Mozart noten 
te veranderen. De platen van Oscar Peterson en Keith Jarretts legendarische liveplaat The 
Köln Concert deden Shai Maestro de switch naar de jazz maken. Beurzen van prestigieuze 
Amerikaanse conservatoria sloeg hij af, om al vanaf zijn 19e het podium te delen met de 
beroemde contrabassist Avishai Cohen. Sinds 2011 heeft Shai Maestro zijn eigen trio.
Op The Dream Thief, hun debuutalbum op het ECM-label, laten ze horen dat ze een van de 
meest krachtige en harmonieuze bands van vandaag zijn. De toevoeging van de Amerikaanse 
trompettist Philip Dizack op de tweede plaat Human is een voltreffer. Zijn warme, vloeiende 
geluid harmonieert fabuleus met het lyrische, lichte spel van Shai Maestro, terwijl drummer 
Ofri Nehemya de boel lekker oppookt.

do 6 okt 2022 / 20:30 / blauwe zaal 
€ 27 (basis) / € 25 (65+) / € 22 (-35) / € 10 (-19 jaar)
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