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MARZIO SCHOLTEN – WORLD OF THOUGHT

Label: OAP Records

Catalogusnummer: OAPR1002

Jaar: 2010

Website: www.oaprecords.com

Waardering: ****

Dit is het tweede album van de Nederlandse, in Spanje geboren gitarist Marzio

Scholten. Allang geen belofte meer, deze laat-twintiger. Wat hij met zijn ensemble,

onder wie pianist Randal Corsen en bassist Stefan Lievestro, hier neerzet, klinkt rijp,

zelfverzekerd en recht voor z’n raap.

Heel verstandig om een ensemble om je heen te verzamelen met een mix van jonkies

en oude rotten, zoals je dat in de voetbalwereld ook wel ziet. En er is lef voor nodig,

voor wat Scholten doet. Je zou je zomaar kunnen laten overvleugelen door een Randal

Corsen, of door een gearriveerde bassist, componist en bandleider als Stefan Lievestro.

Ja, of, voor hetzelfde geld, door een Amerikaanse leeftijdgenoot die de Thelonious

Monk International Jazz Competition al eens heeft gewonnen, trompettist Ambrose

Akinmusire.

Maar dat gebeurt niet. Zeker Corsen eist zijn plaats wel op, maar dan toch vooral om

van de muzieksom meer te maken dan de optelling der delen. Om de voetbalmetafoor

nog even door te zetten: Corsen is de spelverdeler en opkomende middenvelder van

Scholtens team. Bovendien is hij de grote persoonlijkheid die elke trainer in zijn team

zou willen om er een winning team van te maken. Opvallend is ook de functie van

tenorsaxofonist Yaniv Nachum, die in de vier nummers waarin hij aantreedt, soms als

schaduwspits met Scholten mee naar voren optrekt, om diens thema’s, hoe vol met

capriolen vaak ook, speels te kopiëren voor een nog effectievere aanval.

Met recht een winning team dus. Perfecte chemie, prachtige arrangementen en sterke

composities. Alle stukken op deze plaat zijn van de hand van Scholten zelf (op Corsens

inleiding tot het titelnummer na), die zich hiermee een subtiele en warmbloedige

componist toont. Het is misschien niet allemaal even vernieuwend, maar het is zó mooi

en zorgvuldig gemaakt, met zoveel gevoel voor structuur, dynamiek en variatie, dat het

overtuigt door wat het aan ziel uitdraagt. Wat dat betreft doet Scholtens werk denken

aan dat van Erik van der Westen, wiens melodieuze composities onweerstaanbaar zijn

door exact dezelfde kwaliteiten.

Speciaal compliment voor drummer Bob Roos, die perfect aanvoelt waar Scholten en de

andere solisten steeds heen willen. En steeds als de muziek een climax bereikt lijkt te

hebben, gooit Roos er nog een roffel of een paar ritme-doorbrekende triolen tegenaan,

waardoor de boel op een verrukkelijke manier nóg verder op drift raakt.

Marzio Scholten mag wat mij betreft het voorbeeld van Lievestro volgen en zijn derde

plaat, indien gerealiseerd met ditzelfde karaktervolle clubje, uitbrengen onder de

naam ‘Scholten 6’.

Paul van den Belt voor JazzPodium.com
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Line Up:

Marzio Scholten - gitaar

Yaniv Nachum - tenorsax

Ambrose Akinmusire - trompet

Randal Corsen - piano

Stefan Lievestro - bas

Bob Roos - drums

Tracks:

1. Tricks; 2. Six Degrees Of Separation; 3. Kismet; 4. Piano Intro To WOT; 5. World Of

Thought; 6. A Breath Of Love; 7. In The Machine; 8. The Puzzle; 9. Nebula
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