
Repeats (2007) werd ook commercieel een groot 
succes. Hoewel het duo zeer geprezen werd 
(het aantal nominaties is indrukwekkend) werd 
de samenwerking eind 2008 verbroken na een 
succesvolle tournee.
‘I was in pieces, now I’m at peace. Making 
masterpieces until I feel a release’, meldde Pete 
Philly dit jaar via Twitter.

Tot slot: loop na afloop niet te snel naar de 
garderobe. Na dit concert kun je namelijk swingen 
en freaken met dj Jules Deelder in het Robeco 
Zomercafé…

Coen de Jonge

Toel i cht ing  
De eerste  avond van de  Herman-
dr iedaagse:  Remco Camper t  en  Pete 
Phi l ly
Een eervol verzoek, dat kun je wel zeggen. 
Benjamin Herman mag dit jaar in de Robeco-
serie drie avonden programmeren. Dat dit totaal 
verschillende concerten zijn, zal niemand verbazen 
die het werk van de altsaxofonist kent.

Kan iets dat steengoed is ook succesvol zijn? Er zijn 
sceptici die zoiets wagen te betwijfelen, maar in 
het geval van Benjamin Herman zitten ze er naast. 
De altsaxofonist maakte de afgelopen jaren het 
ene indrukwekkende album na het andere, en 
dat leidde in november 2008 weer tot een Edison 
Award. Herman (Londen, 1968) had er al eens 
een gewonnen (voor het album Heterogeneity) 
en deze keer ging het om zijn prachtige album 
Campert – de tijd duur één mens lang. Bij de 
uitreiking van de trofee tijdens het Edison Gala 
kwam de oude dichter zelf ook even op het podium 
– een gedenkwaardig moment, waar Benjamin 
Herman (in 2006 winnaar van de Boy Edgar Prijs) 
zichtbaar mee verguld was.
De onstuitbare altsaxofonist is heel wat gewend. 
Na het album over (en met) Campert rolde er vorig 
jaar weer een fantastisch album uit huize Herman: 
Hypochristmastreefuzz. Dit keer vormde het werk 
van een avant-gardistische veteraan, pianist en 
componist Misha Mengelberg de inspiratiebron. 
In 2000 maakte Herman ook al een live-cd met 
stukken van deze muzikale ontregelaar. Het mooie 
van dit project was de grote variatie. Herman en 
zijn groep speelden soms bijna vrije stukken, maar 
er kon ook zo een stukje kwela-muziek klinken, of 
een zeer stemmig nummer.
Belangrijk bij al deze gevarieerde projecten is toch 
vooral het spel van Benjamin Herman zelf. Dat 
begint langzamerhand een majestueuze gedaante 
te krijgen, of dat nou gaat om zijn aandeel in de 
groep New Cool Collective (waarvan recent het 
album Pachinko uitkwam) of met de bezetting 
van Hypochristmastreefuzz, die we tijdens dit 
weekend ook gedeeltelijk zien. Met de bevriende 
dichter Jules Deelder bracht Herman onlangs 

een 10-inch vinylplaat uit. Deelder kunnen we 
trouwens ook live in zijn element zien: hij verzorgt 
dit weekend twee keer een show met een keuze 
uit zijn verzameling vinyl, na afloop van Hermans 
concerten.

Op de eerste avond van de Herman-driedaagse 
wil de hoofdpersoon zich in ieder geval richten 
op de muziek die op de plaat Campert te horen 
is. ‘Ja, dat heb ik nog maar twee keer live kunnen 
uitvoeren. Ik krijg nog steeds veel reacties op die 
plaat. Maar het is niet de juiste muziek om er 
overal mee te gaan toeren, omdat pianist Gideon 
van Gelder in Amerika woont. Je moet de juiste 
bezetting hebben. Wie er verder op het podium 
staan? Dat zijn Kasper Kalf op bas en Joost Kroon 
op drums. Die deden ook mee aan de opnames 
voor het album.’
De legendarische dichter Remco Campert 
(1928) zal er zelf ook bij zijn. Logisch, want hij 
speelde in enkele stukken ook een rol  – onder 
meer op zijn typemachine… Campert is een van 
de vertegenwoordigers van de experimentele 
dichtersgroep De Vijftigers. Die gaf na de Tweede 
Wereldoorlog een boenbeurt aan de cultuur 
die in ons land de draad van de jaren dertig 
weer dreigde op te pakken. Benjamin Herman 
kende het werk van de schrijver aanvankelijk niet 
grondig; dat gebeurde pas naar aanleiding van 
een documentaire over de schrijver, waarvoor hij 
de muziek maakte. ‘De emoties zijn bij Campert 
altijd wat verstopt, dat vond ik ook muzikaal een 
uitdaging.’
Het onderdeel met Pete Philly zal met dezelfde 
band worden uitgevoerd. Benjamin Herman 
speelde in de afgelopen jaren al vaak met deze 
rapper/zanger/MC, die het na zijn afscheid van zijn 
duo Pete Philly & Perquisite even wat rustiger aan 
deed. Philly heet officieel Pieter Philip Monzon; 
hij werd geboren in Oranjestad (op de Antillen) 
en studeerde op een blauwe maandag aan een 
kunstacademie. Daarna ontwikkelde hij zich als 
een opvallend performer. Philly maakte in 2005 
met Perquisite het album Mindstate, waarin de 
grenzen tussen hip-hop, jazz en klassieke muziek 
werden overschreden. Hun tweede album Mystery 
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Licht klassiek voor elk moment

Van Bach tot Bocelli...

Classic FM is overal te ontvangen via de kabel, Canal Digitaal, internet, Digitenne en nu ook via de 
iPhone. Kabelfrequenties: Amsterdam 96.1 • Den Haag 92.5 • Rotterdam 97.1 • Utrecht 95.9 
Kijk op www.classicfm.nl of bel 0909-66 77 88 0 (60 ct p/m) voor andere kabelfrequenties.

Het programma wordt op de avond zelf bekendgemaakt

Er is pauze na ca. 45 minuten

Afterparty met Jules Deelder in het Robeco Zomercafé

Eerste Set:
Benjamin Herman altsaxofoon

Pete Philly zang

Gideon van Gelder piano

Kasper Kalf bas

Joost Kroon drums

Tweede Set:
Benjamin Herman altsaxofoon

Gideon van Gelder piano

Kasper Kalf bas

Joost Kroon drums

Remco Campert voordracht

Vrijdag 6 augustus 2010
Grote Zaal 20.15 uur
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