
baar en dynamisch met een meeslepende 
hammond-solo en een goed opgebouwde 
gitaarsolo . het is een soort improvisatie 
op het origineel, iets waarin howe een 
meester is . tot slot het epos close to 
the edge in een versie van ongeveer vijf 
minuten . hier pieken ross en steve met 
hun samenspel! een andere sterke troef 
op deze cd is het titelnummer met mooi 
fragiel, vrij bluesy gitaarspel van howe en 
een wervelende hammond-solo . verder 
kenny’s sound, een ode aan kenny Burrell, 
Blue Bash, een spetterende ode aan 
hammond-legende jimmy smith en het 
akoestische, wat speelse Laughing With 
Larry . ik denk dat liefhebbers van steve 
howe, de hammond en vooral jazzmuziek 
zich met the haunted melody uitstekend 
zullen vermaken .

Erik Neuteboom

terra nova
Come Alive
(frontiers frcd 469 / rough trade)

met een bewonderenswaardige onver-
zettelijkheid blijven de Limburgse broers 
hendrix eens in de zoveel jaar een album 
met melodieuze rocksongs uitbrengen . 
het is dapper tegen de stroom inzwem-
men daar rond de maas . come alive is 
wederom een oerdegelijke productie van 
de heren . fred (zang,  gitaar) en ron 
(keyboards) tappen op hun vijfde album 
vooral uit het vaatje journey . Luister maar 
naar the curtain falls waar je zweert dat 
steve perry achter de microfoon staat, 
en jonathan cain de piano bespeelt . in 
de meer bombastische uptempo tracks 
mag het werk van robby valentine ook 
als referentie worden genoemd . zo meer-
maals achter elkaar doorgedraaid klinken 
de nummers best oké, zonder dat er nu 
eentje specifiek uitspringt . het zijn meer 
de afwijkende tracks die blijven hangen, 
zoals het funky do or die met z'n vinnige 
gitaarpartijen en het Queen-achtige 
those eyes . goedgemaakte en degelijke, 
maar tegelijk ook wat kleurloze plaat van 
deze aor-vaandeldragers uit eigen land .

Robbert schuller

pim tHiemens
Cédez Le Passage
(eigen Beheer)

de culemborgse amateurmuzikant pim 
thiemens speelt al vanaf zijn zevende 
gitaar . met zijn broer hans (basgitaar, 
chapman-stick) speelt pim vaak op king 
crimson georiënteerde muziek, samen 
met zijn vrouw chansons van yves duteil 
en daarnaast zingt en speelt hij gitaar in 
de bluesrockformatie colourize . de twin-
tig instrumentale nummers op cédez Le 
passage heeft hij allemaal zelf gecom-
poneerd en opgenomen in zijn thuis-
studio gedurende de afgelopen tien jaar . 
echoënde begintonen met kerkklokken en 
een kraaiende haan, brengen de luisteraar 
naar wat langzamere melodieuze tracks 
enigszins in de stijl van robin trower . 
een contrabasgeluid, zwevende toetsen, 
percussie en een akoestische gitaar roepen 
de sfeer op van een zuidelijk vakantieland . 
het op funkrock geënte train delays, met 
een refrein dat mij heel sterk aan een 
track doet denken van kpm (klaus-peter 
matziol), is wat meer uptempo . just the 
Little things, enjoy the Beautiful en vooral 
a Brief moment zitten meer in het deels 
akoestische werk van steve hackett . het 
volgende stukje is bijna ambient, terwijl 
Breaking Loose meer bluesy klinkt . fear of 
the dark heeft ook wat funktrekjes, maar 
is lekker slepend qua tempo met op het 
eind licht orkestrale toetsen . na wat korte 
fragmenten volgt een track met een lichte 
funky inslag met invloeden van zowel 
Wishbone ash als reggaemuziek met goed 
en degelijk gitaarwerk . na een kort ritmisch 
stukje volgt een experiment met echoënde 
keyboards . het vakantiegevoel voor de late 
avond keert terug in never ending holiday . 
in freestyle zitten wat lastiger ritmes: een 
lekker ‘lopend’ basje met veel toetsen, 
terwijl de gitaar pas in het tweede deel 
op gang komt en eerst wordt overvleu-
geld door een schelle fluit . het eind van 
het album heeft met Le passage wat weg 
van de bekende nachtkaars . pim beheerst 
zijn instrument uitstekend en zijn niet alle-
daagse geluiden zorgen voor een verfris-
send geheel . in het ruime uur zitten mijns 
inziens echter te veel fragmentarische 
stukjes, maar met een goede selectie blijft 
er drie kwartier zeer aansprekende, melodi-
euze gitaarmuziek over . het album is zeker 
een bezoekje waard aan de website: www .
warthogproductions .nl .

Menno von Brucken Fock 

tHree monks
Neogothic Progressive 
Toccatas
(drycastLe records dr-036)

de bandnaam doet al vermoeden dat er een 
kerkelijk tintje aan deze muziek zit . in dit 
geval een behoorlijke tint, want het voor-
naamste instrument op deze schijf is een 
pijporgel . de bandnaam geeft bovendien 
aan dat de bezetting uit drie muzikanten 

bestaat . het is een ongebruikelijke instru-
mentale bezetting, want naast het pijpor-
gel, bespeeld door paolo Lazzeri, bestaat het 
trio uit maurizio Bozzi op elektrische bas en 
roberto Bichi en claudio cuseri afwisselend 
op drums . rick van der Linden, de veel te 
vroeg overleden nederlandse promotor van 
het kerkorgel in rock- en popmuziek, zou 
dit album met open armen hebben ontvan-
gen . ook grootheden als keith emerson, 
rick Wakeman, pär Lindh en józef skrzek, 
de toetsenist van de poolse band sBB, 
gebruik(t)en regelmatig het kerkorgel in hun 
gearrangeerde of eigen composities, even-
als de franse formaties hécénia en vital 
duo . Lazzeri is de leider en componist van 
de band en zes van de zeven composities 
zijn van zijn hand . het zevende nummer, 
profondo rosso - profondo gotico, is een 
zeer fraaie variatie op de soundtrack van de 
film profondo rosso (deep red), geschreven 
door de bekende italiaanse groep goblin . 
het zijn allemaal sprankelende toccata’s, 
uptempo stukken met hier en daar een 
korte, rustiger passage . enigszins afwij-
kend is het intro van neogothic pedal solo, 
waarin een elektronisch monnikenkoor is te 
horen gevolgd door een bassolo . de finale 
culmineert in een prachtige orgelsolo . paolo 
is erin geslaagd het kerkorgel hoger op de 
progressieve rocklijst te plaatsen . het is te 
hopen dat het niet blijft bij deze release, 
want dit vijftig minuten tellende album 
waarin het rockende kerkorgel centraal 
staat, maakt grote indruk . Wat mij betreft 
mag er nog een monnik worden aangetrok-
ken om zo nu en dan wat elektrische gitaar-
klanken toe te voegen waardoor de muziek 
nog toegankelijker wordt . voor de kerkor-
gelfanaten is de plaat van de italianen niet 
te versmaden en verplichte aanschaf voor 
de collectie . Website: www .drycastle .com .

Leo Hoekstra

tWelftH niGHt
Art & Illusion, The Definitive 
Edition
(f2 music Ltd f201003 / Bertus)

vroeger was alles beter . toen verfden meis-
jes de haren zwart en de lippen rood en 
gingen jongens de deur niet uit zonder 
kekke krullen in het haar . Wat een tijd 
die vroege jaren tachtig! ook op muzikaal 
gebied was er veel te beleven, vooral in 
de undergroundscene . daar sloeg twelfth 
night een bijzondere brug tussen wave, 
postpunk en klassieke symfo . de band rond 
andy revell, rick Battersby en Brian devoil 
stond met het album art & illusion op een 
keerpunt van hun carrière . de legendari-
sche geoff mann had de band net verlaten 
en daarmee leek het lot van twelfth night 
bezegeld . opvolger andy sears mocht zich 
als zijn troonopvolger bewijzen met art & 
illusion . zoals we dat ook bij het vertrek 
van grootheden als fish of peter gabriel 
hebben gezien, valt dat niet mee . daarbij 
komt, dat iemand als fish voor de twelfth 
night-liefhebbers niet eens in de schaduw 
van mijnheer mann kan staan . maar het 
wonder geschiedde: art & illusion werd 
goed ontvangen en leidde uiteindelijk 
tot een platencontract . virgin bracht in 
1986 opvolger Xii uit . art & illusion zou 
aanvankelijk een album met acht nummers 
worden, maar uiteindelijk kwamen er maar 

vijf op het vinyl terecht . gelukkig zijn ze alle 
vijf zeer de moeite waard . door de sterke 
new romantic-invloeden klinkt het album 
enigszins gedateerd, maar ook anno 2010 
staat de muziek als een huis . helaas heeft 
twelfth night nooit een contract getekend 
met een eersteklas label, uitgezonderd het 
korte virgin-avontuur . de opnamekwaliteit 
van hun albums liet nogal te wensen over, 
maar dat bleek voor verbetering vatbaar . 
art & illusion werd in 1993 geremas-
terd heruitgebracht en nu is er dan the 
definitive edition . deze editie is identiek 
aan de heruitgave uit 1993, maar bevat een 
bonusdisc met live-opnames van de tour 
die de band in engeland deed in oktober en 
november 1984 met voor het eerst zanger 
andy sears in de gelederen . de opnames 
hebben de kwaliteit van een goede boot-
leg . dat maakt the definitive edition met 
name interessant voor de twelfth night-
verzamelaar en voor iedereen die het werk 
nog niet kent . volgens sommigen is de 
band een van de pioniers van de neo-prog . 
het laatste woord is daarover nog niet 
gezegd, maar dat twelfth night een unieke 
band was staat als een paal boven water . 

Martinka Zandijk-van Noorloos 

Univers zero 
Clivages 
(cuneiform rune 295)

na de grote schoonmaak vorig jaar met de 
restjesplaat relaps, is er in de bovenkamer 
kennelijk weer voldoende ruimte ontstaan 
voor nieuw werk . clivages is een combi-
natie van traditie en moderniteit, van lang 
en kort, van serieus en lichtvoetig . vroeger, 
toen de universjes nog jong(er) waren, 
maakten ze lange en serieuze composities 
met een langzame spanningsopbouw . Later 
maakten ze steeds kortere stukken van een 
minuut of vier die een zekere lichtvoetig-
heid hadden, soms op het neurotische 
af . op dit album staan twee stukken van 
boven de tien minuten en nog eens twee 
van tegen de acht, waarin de traditio-
nele spanningsopbouw weer aanwezig is . 
daarnaast horen we een aantal kortere, 
vrijere stukken . de band heeft ervoor 
gekozen om ook in de langere stukken de 
instrumentatie de vrijheid te geven die we 
de laatste jaren horen, waarin vooral de 
klarinet een soms bijna slavische vrolijk-
heid verklankt . ook uit de rest van het 
instrumentarium blijkt duidelijk dat dit een 
kamerorkest is . Weliswaar telt het kameror-
kest ‘slechts’ zeven leden, maar het instru-
mentarium is uitgebreider . univers zero 
blijft op dit album trouw aan de eigen stijl 
en laat wederom horen een van de toppers 
te zijn binnen de avant-garde prog . toch 
maakt ook dit album weer duidelijk dat het 
oude uz me meer aanspreekt . 

Roberto Lambooy
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