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ZWOLLE - RECENSIE - De zweep gaat erover als Digmon Roovers de bassnaren geselt. Zijn groove heeft ballen, nee 
kloten! Mannelijk en furieus zet hij de Fazz Dance in. De djembé's sporen hem aan. 

Bijna ontspoort de compositie, gekkenwerk, zo'n verwoestend samenspel kan alleen in de hel eindigen. Het is te hopen dat 
Petrus oren aan zijn kop heeft en op tijd de hemelpoort opengooit voor dit waanzinnig snarenspel. Zelden zijn de blues van de 
Groningse klei en die van het zand van de Afrikaanse woestijn zo dicht bij elkaar gekomen. Het is de meesterhand van Jan 
Kuiper. Weer flikt hij het om zijn formule The Five Great Guitars een nieuwe wending te geven. Wie verzint het om de Malinese 
ster Habib Koité naast Harry Muskee's eigen gitarist Erwin Java te zetten? Luister naar het op een traditioneel Bambaraliedje 
gebaseerde Fimani van Koité: op het ontspannen ritme van Diarra en Koité soleert Java zijn eigen blues en de bezwerend 
bezongen liefde wordt hartstocht. 
 
Dit is de avond van de blues en de groove. En de jazz is niet ver. De twee Malinesen relaxt onderuitgezakt, de Noorderlingen 
op het puntje van hun stoel. Hun instrumenten, de stijlen, de klankkleuren - je blijft je verbazen over de diversiteit en over hoe 
dat allemaal samen kan. Schier eindeloze muzikale landschappen met een besluiteloos einde worden afgewisseld met 
stampende en puntige stukken. In Night Sweats excelleren Kuiper en Roovers, in African Song trilt de Afrikaanse warmte. En 
als ze met z'n allen de DWDD Blues en Maya spelen, bruist het gezelschap als exclusieve bubbelwater. Wat een weelde, vijf 
meesters op een rij en daarachter een even virtuoos trommelend duo. Hun afzonderlijke kwaliteiten zijn bekend, het is de 
kwaliteit van Kuiper dat hij hier een eenheid van maakt. Zijn eigen compositie Fazz Dance bewijst zijn gelijk. Als Petrus kan 
horen, is Kuipers plekje in het hiernamaals gereserveerd. 

Five Great Guitars: African Blues. Met Jan Kuiper, Habib Koité, Digmon Roovers, Zoumana Diarra, Erwin Java, Dramane Diarra 
en Moussé Pathé M’Baye. 
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