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Indra, een vertelconcert
Boek met muziek door Monique De Adelhart
Toorop / Uitgeverij: Witte Tjiktjak, 2021
Gezien: Theater De Mess, Naarden, 27 maart

2022 / De Nijverheid in Utrecht, 1 oktober 2021

Soms krijg je als jazzrecensent te
maken met een project dat breder is
dan alleen jazzmuziek, maar dat zo
goed in elkaar is gezet en getuigt van
zo'n hoog niveau, dat je er
eenvoudigweg niet omheen kan. Dat
is het geval bij 'Indra', een project
van Monique de Adelhart Toorop. Zij
is niet alleen een uitstekend
jazzvocalist, maar ook theatermaker, schrijver, componist en illustrator. Samen met
pianist PieterJan Cramer van den Bogaart, met wie ze al langer samenwerkt, schreef ze
de muziek voor dit project, aangevuld met bijdragen van bassist Dion Nijland en
drummer Nout Ingen Housz. Een vertelconcert, wat ook in een prachtig vormgegeven
boek met luister-cd is uitgebracht.

Dat jazz en het voordragen van een tekst door een schrijver een mooi concept is, weten
we al van de samenwerkingen die Corrie van Binsbergen aanging met onder anderen
Toon Tellegen en Kees van Kooten. Adelhart Toorop gaat nog een stap verder. Zij doet
alle disciplines zelf in nauwe samenwerking met haar muzikanten. Het schrijven van de
teksten en muziek, het zingen en vertellen, het uitgeven van het zelf geschreven
verhaal 'Indra' in boekvorm met eigen vormgegeven illustraties tot en met het opnemen
van al het materiaal met geïmproviseerde sounds en zorgvuldige editing. Wat een
monnikenwerk!

Adelhart Toorop is op onderzoek gegaan naar haar
Indische roots. Als beoefenaar van de penjac silat (een
Indonesische vechtkunst) was ze al bekend met de
oosterse tradities. Op basis van haar zoektocht ontstond
'Indra', een Javaans sprookje waarin het
hoofdpersonage Indra, een 15-jarig jongetje, op zoek
gaat naar zijn vader. In deze zoektocht ontmoet Indra
grote meesters bij wie hij in de leer gaat. In zijn
avonturen op zijn levenspad wordt Indra geconfronteerd
met tegenslagen, maar wordt hij ook steeds wijzer. Het
verhaal staat vol met symboliek en archetypes. Het is
eigenlijk een soort van mythologisch heldenverhaal.
Knap geschreven door Adelhart Toorop, het boek lees je
in een adem uit.

Terug naar de muziek. Adelhart Toorop koos bewust
voor de jazz en niet voor Indonesische muziek. Het
geeft het geheel een extra dimensie en daarnaast is ze
ook dicht bij zichzelf gebleven. Zowel bij het
vertelconcert als bij het beluisteren van de cd geven de
improvisaties een extra lading aan de verhaallijn, die als
een qeeste (zoektocht) is geschreven. Jazz met improviserende frases leent zich hier bij
uitstek voor. De stijlen variëren. Van pure jazz tot rap.

Het eerste liedje 'Vliegen' komt eigenlijk al meteen binnen. Heel intiem en dichtbij
gespeeld en gezongen, Indra droomt heel harmonisch, vragend en onbevangen. Elke
levensfase kent een frase. Pianist Cramer van den Bogaart speelt fraaie harmonische
liggingen en soli, Nijland is trefzeker in zijn notenkeuze en ook zijn improvisaties zetten
het verhaal kracht bij. 'Hati Hati' is een spannend opzwepend stuk, waarin Nout Ingen
Housz flink uithaalt met ritmische roffels en stevige beats. Cramer van den Bogaart
soleert vrijuit en gaat voluit. In 'Vragen' blinkt Nijland uit. Zijn sound en frasering zijn
werkelijk prachtig en inspirerend in zijn melodische walking bass, maar ook interactief
en ritmisch is hij sterk met het plaatsen van accenten en pulsen. Adelhart Toorop laat
hier horen een uitstekend jazzzangeres te zijn. Warm en intens gezongen met een
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prachtige vocale geïmproviseerde solo. PieterJan Cramer van den Bogaart excelleert in
'Melati’s Song'. Hij bouwt zijn solo heel mooi op in verschillende lagen en harmonische
liggingen. De jazzpuristen komen hier volop aan hun trekken. Zelfs rap komt voorbij in
'De Dojo', waarin de vechtkunst wordt uitgebeeld.

Het slotstuk 'De Inkeer' is met recht
een slotstuk te noemen. Het is
alomvattend. Alles komt bij elkaar,
het is als een bevrijdend stuk
geschreven in de verhaallijn.
Ontzettend knap als je dat ook als
zodanig muzikaal kunt vormgeven en
uitvoeren, want dat gebeurt zowel op
de cd als tijdens de liveuitvoeringen.

Het is zeer indrukwekkend wat
Monique de Adelhart Toorop, omringd
door voortreffelijke jazzmusici, hier
neer weet te zetten. Zowel in
concertvorm als in vertel- en
schrijfkunst, composities, boekvorm
en cd. Aan alles merk je dat 'Indra' een uniek project is waar met veel liefde en
toewijding aan gewerkt is. Een bewonderingswaardige unieke artistieke prestatie!

Boek en cd zijn verkrijgbaar via de webshop van Corrie van Binsbergen.
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(Koen Scherer, 30.4.22) - - [naar boven]
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