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Marc van Vugt & Ineke Vandoorn
Met (what about) WORDS vervolgen gitarist/componist Marc van Vugt en
zangeres/pianiste Ineke Vandoorn hun cd-serie Collectables met een dubbel-cd waarop
maar liefst 39 musici – in verschillende samenstellingen - te horen zijn. De muzikale
focus op (what about) WORDS verschuift van het vocale en ingetogene, zoals op de
voorganger ‘White’, naar het orkestrale en het instrumentale. De muziek, die vrijwel
geheel door Marc van Vugt gecomponeerd is, voert de luisteraar mee op een tocht
door een uiterst fantasievolle persoonlijke muzikale wereld. Een wereld die spannende,
film-noir-achtige, beelden oproept die onverwacht kunnen omslaan naar luchtigheid en
virtuositeit. Een wereld ook die losstaat van enige muzikale trend, die vol zit met
subtiele details, en die de inspiratie vormt voor de veelzijdige, en soms
hartverscheurende, bijdragen van de musici.
(what about) WORDS is opgebouwd rondom het jazzkamerorkest Big Bizar
Habit, met gastbijdragen van trombonist Robin Eubanks (USA) en voormalig Het
Goede Doel-gitarist Sander van Herk. Saxofonist Paul van Kemenade maakt niet alleen
deel uit van Big Bizar Habit, maar is ook te horen in 3 kwartetstukken waarop tevens
de voormalige ritmesectie van saxofonist Thomas Chapin, Mario Pavone (USA) en
Michael Sarin (USA), te horen is. De dubbel-cd sluit af met ‘Back to the Market
Square’, een intiem stuk dat samen met het gerenommeerde Nederlands Kamerkoor
werd opgenomen.
(what about) WORDS bevat een uitgelezen keus van de opnames die op
verschillende momenten en in verschillende bezettingen gemaakt werden. Ze geven

een mooi overzicht van de diversiteit van de muzikale projecten die Marc van Vugt en
Ineke Vandoorn de laatste jaren aangingen. Van de meeste van deze projecten werd
nooit eerder muziek uitgebracht. Ook zijn er enkele delen te horen van de Ubuntusuite, een work-in-progress waarin Marc van Vugt een persoonlijke invulling geeft aan
dit Zuid-Afrikaanse begrip.
De titel van de dubbel-cd is ontleent aan het stuk ‘What about Words’. Marc
van Vugt: ‘We gebruiken woorden om onze wensen en gevoelens uit te drukken, maar deze
bieden slechts een benadering van de werkelijkheid. Daarom telt voor mij vooral hetgeen
áchter de woorden zit. Mezelf uitdrukken via woorden is iets dat anderen veel beter kunnen
dan ik, dus ‘What about words?’ Van Vugt laat in het titelstuk de gesproken teksten van
Vandoorn diep wegzakken in het arrangement zodat de woorden hun betekenis
verliezen, maar de emotie bij de luisteraar onder de huid kruipt.
De pers over White
“De cd laat de bijzondere kijk van de twee op de wereld van de muziek én die waarin wij met
z’n allen leven, volledig open bloeien. ‘White’ grijpt je aan, doet je glimlachen, soms een beetje
huiveren, maar het doet je altijd wát.” (Rinus van der Heijden - Jazzenzo)
“White’ heeft een mooie spanningsboog en is van hoge kwaliteit. De hele cd getuigt van
volwassen evenwicht bij de musici. Een cd die een vast plekje bij de cd-speler
verdient.” (Hessel Fluitman – Jazzflits)
Concerten 2014
10-13 mrt
In Residence, Dommelhof, Neerpelt (B)
13 mrt
JazzCase, Dommelhof, Neerpelt (B) met Sandip Bhattacharya
(tabla) en Jozef Dumoulin (fender rhodes)
4 april
Big Bizar Habit, Ubuntu-suite, Paradox, Tilburg
24 april
Big Bizar Habit, Ubuntu-suite, TivoliVredenburg, Utrecht (datum o.v.)
25 april
Big Bizar Habit, Ubuntu-suite, Toonzaal, Den Bosch	
  
4 juni
Ineke Vandoorn & Marc van Vugt trio met Sandip Bhattacharya.
Dubbelconcert met Paul van Kemenade & band en Zuid-Afrikaanse
gasten, Beauforhuis, Austerlitz
8 juni
Ineke Vandoorn & Marc van Vugt trio met Sandip Bhattacharya.
Dubbelconcert met Paul van Kemenade & band en Zuid-Afrikaanse
gasten, Theater aan de Slinger, Houten
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