
Blues for the modern 
daze is het 21ste album van 
bluesgigant Walter Trout. 
Blues for the modern daze 
is geïnspireerd door de mu-
ziek van bluespionier Blind 
Willie Johnson. De link met 
Johnson is moeilijk terug te 
vinden op het album. Trout 
toerde vroeger nog met John 
Lee Hooker en dat zijn meer 
de geluiden die herkenbaar 
zijn op het nieuwe album 
van de gitarist.

Turn off your tv lijkt Trout’s re-
gelrechte protest tegen de verloe-
dering van de hedendaagse tv-generatie en vercommerciali-
sering, Trout is op de on-Trout-korte manier op zijn best in de 
old-school richting die we zo in de muzikant bewonderen. Kort, 
jazeker want de vier nummers die korter duren dan vier minuten 
zijn een uitzondering op de volgeperste cd. Waar menig artiest 
een commercieel product aflevert van een korte veertig minu-
ten, maakt Trout er het dubbele van en geeft de bluesliefhebber 
met recht waar voor zijn geld. Trout raffelt niet af, maar komt 
langslepend uit de hoek waar velen hem uiteindelijk zo graag 
in duwden. Hij lijkt het niet erg te vinden en gooit er maar wat 
graag een schepje bovenop.

Afwisseling is Puppet master, een sort of spoken word, blues-
loos, maar gelukkig is het slechts een aankondiging van Money 
rules the world dat er harder aan toe gaat dan we verwachtten. 
Want hard rock blues pakt je op en smijt je keihard op je stoel, 
tenminste, bij diegenen die zelf bij het album niet al snoeihard 
stonden mee te dansen. Het geeft aan waar Trout mee bezig is, 
een stevig bluesalbum dat voor de liefhebber wel eens het beste 
album van het jaar kan worden.

De 23-jarige Tim van Dorst blijkt 
een echte duizendpoot als het op mu-
ziek aankomt. Gestimuleerd door zijn 
muzikale familie, speelde hij al op 
9-jarige leeftijd zijn eerste akkoorden 
op een gitaar. De stap naar het con-
servatorium als gitarist lijkt dan ook 
een logische, maar uiteindelijk kiest 
Van Dorst toch voor een andere rich-
ting. Afgelopen juni studeerde hij af 
als singer/songwriter aan de popaca-
demie in zijn geboortestad Enschede. 
Zo schrijft en produceert Van Dorst 
inmiddels voor andere artiesten en 
bedrijven. ,,Ik produceer vooral veel 
muziek voor automerken”, vertelt de 
muzikant. ,,Volkswagen, Seat en Volvo 
bijvoorbeeld. Die gebruiken voor hun 
shows nooit bestaande muziek en la-
ten zelf iets componeren. Zo heb ik 
laatst nog alle muziek geproduceerd 
voor de lancering van de nieuwe 
Volkswagen Polo in Barcelona. Afhan-
kelijk van het budget van de klant, 

heb ik zelfs de mogelijkheid om de 
show dan te bezoeken. Via een evene-
mentenbureau in Nederland ben ik in 
dat wereldje gerold en zolang je goed 
werk aflevert, weet men je vaker te 
vinden.”

Daarnaast is de Twentenaar actief 
als docent aan muziekschool Henge-
lo, geeft hij privé zang- en gitaarles en 
heeft hij zijn eigen bedrijfje dat gespe-
cialiseerd is in zang- en bandcoaching 
in kerken in Nederland. Een flinke 
waslijst dus. ,,Kiezen doe ik liever 
niet, want juist de veelzijdigheid zorgt 
ervoor dat ik veertig of soms zestig 
uur per week met muziek bezig kan 
zijn zonder dat het een last wordt. Het 
is alleen wel mijn doel om in de toe-
komst me nog meer te richten op het 
schrijven en produceren van muziek. 
Op de commerciële kant daarvan.”

Dirigent

Bovendien mag Van Dorst zich sinds 
afgelopen najaar dirigent noemen. 
Zijn goede vriend Eddy van Braam 
besloot om dit voorjaar met zijn ge-
zin naar Suriname te vertrekken om 
daar zendingswerk te gaan verrich-
ten. Intussen had Van Braam zeven 
koren in Nederland onder zijn hoede 
en daarvoor zocht hij een opvolger. 
,,Om eerlijk te zijn, droomde ik twee 
jaar terug niet van het dirigeren van 
koren. Ik had er sowieso nog nooit bij 
stilgestaan of het überhaupt iets voor 
mij zou zijn. Toen Eddy het aanbood, 

kwam het voor mij op een ideaal mo-
ment. Ik was net klaar met mijn studie 
en als beginnend muzikant is het las-
tig om direct fulltime werk te vinden. 
Ik ben eerst een paar keer met Eddy 
meegegaan naar een repetitie en toen 
vond ik het direct erg leuk. Ik ben nu 
dan ook blij dat deze kans mij kwam 
aanwaaien.” 

Van Dorst vervolgt: ,,Eigenlijk is 
dirigeren een combinatie van aller-
lei werkzaamheden die ik al deed. Je 
staat voor een groep, geeft zangles, 
schrijft arrangementen, speelt piano 
en bent ook nog muzikaal leider in 
het geval van New Way, met een com-
bo bestaande uit bas, piano en drums 
als begeleidingsband. Het is alleen de 
combinatie die het lastig maakt en 
soms ervoor zorgt dat je een andere 
benaderingswijze moet gebruiken. Zo 
ben ik gewend om refreinen in één 
keer in te studeren. Bij kleinere zang-
groepen lukt dat ook, maar bij koren 
is men dat niet gewend. Dan moet je 
het refrein eerst in stukjes opdelen 
en vaker herhalen. Dat zijn ook weer 
leermomenten voor mij als beginnen-
de dirigent.”

Jubileum

Drie van de zeven koren worden nu 
geleid door Van Dorst: Revelation uit 
Winterswijk, Terra Nova uit Nieuw-
lande en New Way. Het 25-koppige 
gospelkoor uit Hoogeveen repeteert 
elke donderdag tussen 19.30 en 21.00 
uur in kerkgebouw de Schutse en zo-
doende heeft Van Dorst sinds 1 april al 
enkele repetities achter de rug. ,,Het 
koor is qua stijl natuurlijk grotendeels 
gevormd door Eddy, maar misschien 
is het daarom juist goed dat New Way 
een frisse wind over zich heen krijgt. 
Ik denk dat er vooral zangtechnisch 
nog de nodige winst te boeken valt. 
Maar ook simpelere punten als uit-
spraak en dynamiek zijn voor verbete-
ring vatbaar. Als dirigent streef je toch 
perfectie na.”

De nieuwe dirigent komt in elk ge-
val in het goede jaar binnenvallen. 
New Way bestaat 35 jaar en viert dat 
in oktober met een jubileumconcert. 
,,Het lijkt ver weg, maar er komt ook 
nog een zomervakantie aan. Als je 
daar rekening mee houdt, zijn we 
maar vier maanden verwijderd van 
het jubileumconcert. Ik merk wel dat 
het erg leeft onder de koorleden. Zo is 
er een speciale jubileumcommissie in 
het leven geroepen om alles goed te 
regelen. Het is mijns inziens ook te-
recht dat men zo enthousiast is, want 
35 jaar is een flinke leeftijd voor een 
koor en we moeten er met z’n allen ge-
woon één groot feest van maken.”

MUZIKAAL
ON STAGEON STAGE

Jay-Z & Kanye West 
vr 15 jun 2012 
GelreDome, Arnhem

nicKi MinaJ  
ma 18 jun 2012 
Heineken Music Hall, 
Amsterdam Zuidoost

LiMp BiZKit 
wo 20 & do 21 jun 2012 Heineken 
Music Hall, Amsterdam & Rodahal, 
Kerkrade

Red Hot cHiLi peppeRs 
do 28 jun 2012 
Goffertpark, Nijmegen

pauL siMon 
wo 18 jul 2012 
Ziggo Dome, Amsterdam Zuidoost

GeoRGe MicHaeL 
vr 14 sep 2012 
Ziggo Dome
Amsterdam Zuidoost

Lady GaGa
di 18 sep 2012  
Ziggo Dome, 
Amsterdam Zuidoost

noa
di 2 okt 2012 
Carré, Amsterdam 

Jason MRaZ 
do 22 nov 2012 
Ziggo Dome
Amsterdam Zuidoost 

tHe BLacK Keys 
ma 3 dec 2012 
Ziggo Dome, Amsterdam Zuidoost

DORDRECHT - Meer dan 150 
publieksevenementen staan van 
14 tot en met 23 september op het 
programma van het Bachfestival in 
Dordrecht. De uitvoeringen vinden 
plaats op vijftig locaties. Dat heeft 
de organisatie woensdag bekend-
gemaakt. Het festival is gericht op 
de muziek van Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) en wat de beteke-
nis van zijn werk in deze tijd is. Op 
het programma staan onder ande-
ren de Swingle Singers uit Londen, 
Ivo Janssen, de Nederlandse Bach-
vereniging, La Risonanza uit Italië 
en Capella uit Amsterdam. Net als 
tijdens de eerste editie twee jaar 
geleden wisselen klassieke concer-
ten en hedendaagse muziek elkaar 
af. Zo wordt Bach vertaald in jazz, 
streetdance, wereldmuziek en mu-
ziektheater. De optredens worden 
gehouden in zalen en kerken, op 
straat en in tuinen in Dordrecht en 
in Drechtsteden als Zwijndrecht 
en Alblasserdam. Verder zijn er 
ook films te zien en masterclasses 
bij te wonen.

DEN HAAG - Koningin Beatrix is 
zondagmiddag 20 mei in de Nieuwe 
Kerk in Den Haag bij het concert 
ter gelegenheid van het 50-jarig ju-
bileum van violiste Emmy Verhey. 
Dat maakte de Rijksvoorlichtings-
dienst maandag bekend. Tijdens 
het concert zal de 63-jarige Verhey 
onder meer een werk spelen van 
de componist Otto Ketting. Het 
werk beleeft dan zijn wereldpremi-
ère. Verhey speelt het concert met 
pianist Paul Komen, klarinettist 
Frank van den Brink en met lau-
reaten van het Prinses Christina 
Concours. Emmy Verhey maakte 
op haar twaalfde haar officiële 
debuut met het Frysk Orkest. Op 
haar zeventiende was zij de jong-
ste laureate tijdens het Tsjaikovski 
Concours in Moskou, waarna een 
internationale carrière volgde.

tweede editie 
Bachfestival

Koningin bij 
jubileumconcert 
emmy Verhey

nieuWe diRiGent VooR JuBiLeRend neW Way

‘Blij dat deze kans 
mij kwam aanwaaien’

Interkerkelijk gospelkoor New Way uit Hoogeveen 
viert dit jaar zijn 35-jarig bestaan en dat doet het 
met een nieuwe dirigent. Sinds 1 april heeft Tim 

van Dorst het stokje overgenomen van zijn goede 
vriend Eddy van Braam, die met zijn gezin naar 

Suriname is geëmigreerd. ,,Ik ben direct met open 
armen ontvangen en mijn eerste indruk is dat New 

Way een heel leuk, enthousiast koor is”, aldus de 
nieuwe dirigent.

door Marcel spijker

Walter trout - 
Blues for the 
modern daze

C
D

-r
e

C
e

n
s

ie

MMMII

Racoon winnaar 3FM awards
AMSTERDAM - Racoon is vorige week als grote winnaar uit de 
bus gekomen bij de 3FM Awards. De Zeeuwse band, die vier keer 
was genomineerd, sleepte in drie categorieën de prijs in de wacht. 
Zo kregen ze de award voor beste artiest pop, beste single (No 
mercy) en beste album (Liverpool rain).

Go Back To The Zoo scoorde even-
eens goed. De groep werd voor het 
tweede achtereenvolgende jaar uit-
geroepen tot beste band en beste roc-
kartiest. Ook rapper Gers Pardoel, die 
op Paaspop nog werd uitgeroepen tot 
3FM Serious Talent, nam een award 
mee naar huis voor beste nieuwko-
mer. Hij maakte maar liefst in vijf ca-
tegorieën kans.

Ilse de Lange is volgens de 3FM-
luisteraars de beste zangeres en Way-
lon de beste zanger. Dj Armin van 
Buuren werd uitgeroepen tot beste ar-
tiest dance, De Jeugd van Tegenwoor-
dig net als vorig jaar tot beste artiest 
hiphop en De Staat tot beste artiest 
alternative. Kane kreeg de prijs voor 
beste live-act.

Miss Montreal hoorde vorige week 

al dat ze in de prijzen was gevallen. 
Zij kreeg de Schaal van Rigter, omdat 
haar single Wish I Could het afgelopen 
jaar het meest te horen was op 3FM.

De uitreiking van de jaarlijkse ra-
dioprijzen voor beste Nederlandse 
popacts had plaats in de Amsterdam-
se Gashouder. Luisteraars bepaalden 
met hun stem wie er met de awards 
vandoor gingen.

Tijdens de liveshow, die was te zien 
op Nederland 3, traden onder anderen 
Caro Emerald, Trijntje Oosterhuis, 
The Kyteman Orchestra, Go Back To 
The Zoo en Racoon op. Giel Beelen, 
Eric Corton en Sander Lantinga pre-
senteerden de uitreiking. Na afloop 
van de show gaf Caro Emerald nog een 
concert van een half uur dat eveneens 
live werd uitgezonden op televisie.

tim van dorst weet goed wat hij met new 
Way wil. Foto persbureau Meter

2 0MEGA TOPMEGA TOP
1 i FoLLoW RiVeRs
Triggerfinger    
2 caLL Me MayBe
Carly Rae Jepsen  
3 i FoLLoW RiVeRs
Lykke Li  
4 dRiVe By
Train  
5 ai si eu te peGo!
 Michel Telo   
6 next to Me
Emeli Sandé  
7 peopLe HeLp tHe peopLe
Birdy   
8 i Won’t GiVe up
Jason Mraz  
9 WiLd ones
Flo Rida featuring Sia  
10 neW aGe
Marlon Roudette   

11 epic
Sandro Silva & Quintino    
12 BaGaGedRaGeR
Gers Pardoel featuring Sef    
13 Hot RiGHt noW
DJ Fresh featuring Rita Ora   
14 MiRRoR
Lil Wayne featuring Bruno Mars   
15 dedication to My ex (Miss tHat)
Lloyd featuring Andre 3000  
16 soLdieR
Gavin DeGraw   
17 is anyBody out tHeRe?
K’naan featuring Nelly Furtado  
18 LeGo House
Ed Sheeran  
19 sHadoW days
John Mayer  
20 tHe a-teaM
Ed Sheeran 
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,,Het wordt een heel gezellige 
avond”, belooft Kevin Smit, die tij-
dens het concert diverse gastartiesten 
mag verwelkomen. Zo presenteert 
Smit de Hoogeveense zanger Roelof, 
bekend van zijn debuutsingle Dit wil 
ik jou laten weten. Lytse Hille brengt 
dé meezingtopper van dit moment Ik 
kwam je tegen.

René Karst, vriend en collega van 
Smit, neemt een speciale plek in tij-
dens de show. Hij verzorgt een eigen 
mini-concert. Met daarin eigen hits 
als Supergave tijd en Samen zeilen, 
maar ook  een medley van Status Quo. 
Kortom, een groot feest in de pauze 
van de show.

De samenwerking tussen Smit en 
Karst biedt een voorproefje van het 
spetterende muzikale project De 
Vrienden van Drenthe, waar zij beiden 
deel van uitmaken. Binnenkort volgt 
meer nieuws over De Vrienden van 
Drenthe. Smit: ,,Ik kan nu nog geen 
details naar buiten brengen, maar de 
plannen zijn veelbelovend!”

Tijdens de Kevin Smit Meezingshow 
presenteert Smit met trots en veel ple-
zier zijn nieuwe album Duizend rode 
rozen, waaraan hij bijna een jaar heeft 
gewerkt. Met dit album kiest Smit 
voor een nieuw geluid. ,,Het is minder 
popmuziek en meer volksmuziek”, 
vertelt hij. ,,Het is muziek die echt bij 

mij past en er is enorm veel belang-
stelling voor dit soort muziek.” Bezoe-
kers van het concert zijn de eersten 
die de cd kunnen kopen. Na afloop is 
er een signeersessie.

Een voorproefje van het nieuwe ge-
luid van Kevin Smit is te horen op zijn 
nieuwe single, die net als het album 
Duizend rode rozen heet. De single 
wordt volgende week uitbracht. Smit 
verwacht er veel van. ,,Het is een echt 
volksnummer, zoals Jannes of Frans 
Bauer ze ook zingen, maar met mijn 
eigen, specifieke Kevin Smit-stijl. “

Kevin smit presenteert 
nieuw geluid en album
HOOGEVEEN - Zanger Kevin Smit houdt zaterdag 19 mei een 
avondvullende show in Zalencentrum Den Kaat in Zuidwolde. 
Begeleid door de populaire band Balance zingt Smit een breed 
repertoire aan feestliedjes, die uitnodigen tot dansen en meezin-
gen. De show heeft dan ook de naam de Kevin Smit Meezingshow 
gekregen.

tim van dorst componeert ook muziek die autofabrikanten gebruiken 
bij het lanceren van hun nieuwe modellen. Foto persbureau Meter


