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Ha, heerlijk! Ik ben gek op bigbands en het beste wat Deventer te bieden heeft staat nu voor
mijn neus. De 18 koppige Hanzestadband (sinds 1996) staat al vele jaren onder leiding van
muzikaal leider en trompettist Arjan Stam. Vandaag worden de directie waargenomen door
Arjen van El. De zang komt voor rekening van Art Nijland.
Helaas is de zaal maar half gevuld. Dat zal mogelijk met het late tijdstip te maken hebben, het
optreden begint iets na 17 uur. Met de muziek kan dit beslist geen relatie hebben. De
opzwepende en strakke bigband swingt als een trein. In het openingsnummer ‘Moondance’
vraagt zanger Art om fingerclicks van het publiek. En daarmee heeft de band meteen het
contact met de zaal te pakken. Niet alleen tijdens deze break maar ook aan het slot weet het
publiek feilloos wat van hen wordt verwacht. Muziek maak je immers samen, band, zanger en
publiek.
Een van de hoogtepunten is ‘That’s live’ van Sinatra. Het warme geluid van de solist versmelt
volledig met de blazers. En wat een genot om het enthousiasme waar te nemen bij solist Art
die met speels gemak het publiek bespeelt. Na een uithaal slaat hij een zucht van opwinding,
‘That's life!’ Genot!

De ontstaansgeschiedenis van bebop wordt vertolkt in een jaren 40 stuk, ‘A Night in Tunisia’.
Het stuk wordt gedragen door een stevige baslijn. Solo’s wisselen elkaar af met als
indrukwekkend hoogtepunt de trompetsolo door 1e trompetist Marcel Postma. Hoezo
amateurorkest? De Hanzestadband is zoveel meer dan dat. En daar is het publiek het zeer mee
eens getuige de vele tussentijdse oprechte applausmomenten.

Ook pianist Paul Beunders maakt indruk met zijn solo waarna via sax en trombone we
terugkeren bij de 1e trompet.
Rust in de tent met Billy Joels, ‘Just the way you are’. Geschreven voordat de zanger geboren
was klinkt het in de aankondiging. Het publiek kijkt er van op. Is hij nou zo jong of gaat de
tijd zo snel? De popsong krijgt een krachtige sfeervolle saxsolo van Jos Groen. Dit was zijn
moment. En daarna ging snel het brilletje weer op.
‘Ain't that a kick in the head’ uit 1960, ook van alle tijden. Al was het maar vanwege de
adoptie van Robbie Williams in zijn ‘Swing when you’re winning’. How I love it. Swing en
superstrak!
De Hanzestadband kent een uitstekende balans tussen de blazerssecties en de ritmesectie. De
opbouw van het repertoire is doordacht en afwisselend.
Tot slot Mambo! Instrumentaal, Cubaans, lastig in ritme, een beetje als polderversie met enige
spruitjeslucht. Voor een deel van het van het publiek vormde dat geen beletsel om op te staan
en te dansen op het podium.

Hanzestadband, dank voor dit feestje!

