TOINE THYS TRIO

Midden zijn diverse projecten en muzikale avonturen in Europa en Afrika vond de Brusselse
saxofonist Toine Thys de tijd om een nieuwe cd op te nemen onder de titel ‘The Optimist’. Hij
trok hiervoor naar New York en nodigde daarbij een internationale cast uit.

THE OPTIMIST

Het begon nochtans onder een slecht gesternte. Annuleringen, sneeuwstormen, vluchten die afgeschaft werden, agenda’s die niet overeenstemden
en zelfs een brand. Niet echt de gedroomde omstandigheden om aan opnamen te beginnen. Toine Thys is echter een doorzetter en iemand die weet
van aanpakken. Het lukte hem uiteindelijk om iedereen samen in de studio
te krijgen.
In eerste instantie waren er de twee muzikanten met wie hij reeds meerdere
malen samenwerkte: de Frans-Senegalese gitarist Hervé Samb (Salif Keita, Lisa Simone, David Murray, Youssou N’Dour) en de Canadese drummer Karl Jannuska (Lee Konitz, Kenny Wheeler, Mark Turner, Baptiste
Trotignon).
De Amerikaanse orgelist Sam Yahel (sidekick van onder meer Joshua
Redman, Bill Frisell, Norah Jones en Maceo Paker) raakte zo in de ban
van dit trio en hun repertoire dat hij meteen bereid was om mee te werken.
Alles draait rond de composities van Toine Thys die verankerd zitten in
de soul en de Afrikaanse muziek. De groovy Hammond-klanken krijgen
daarbij een prominente plaats. De inventieve solo’s van Hervé Samb evenals
diens hypnotische begeleiding (luister maar naar de akoestische gitaar in
het openingsnummer ‘Lullaby Of Gounghin’) zorgen voor extra inkleuringen
en dieptegang. Energie en spanning wisselen af met meer mysterieuze
en ingetogen passages gevoed door de basklarinet van Thys en de
gospel-getinte speelstijl van Sam Yahel.
In zijn nummers verwijst Thys zowel naar zijn reizen in West-Afrika (‘Lullaby Of Gounghin’, ‘The Optimist’) als naar een uitbundige carnavalnacht in
Binche (‘Masks And Feathers’) en het verlies van zijn dierbare Oekraïense
vriend en operazanger Wassyl Slipack (‘Cosmic Wassyl’). Er is zelfs een humoristische knipoog naar een aantal driftkikkers uit zijn onmiddellijke omge-
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BIO’S
SAM YAHEL (US)
Sam Yahel is een van de bekendste en meest gevraagde Hammond B-3 spelers uit de internationale (jazz)
scene. Op zijn curriculum vitae prijken namen als Joshua Redman (Elastic Band), Maceo Parker, gitaristen
Peter Bernstein en Bill Frisell, Norah Jones en Madeleine Peyroux. In zijn speelstijl duiken uiterst diverse
referenties op. Postbop à la Larry Young, gospel, popharmonieën en zelfs wereldmuziek, het zit er allemaal
in. Het maakt van hem de gedroomde begeleider in diverse genres.

HERVE SAMB (SEN)
Akoestisch of elektrisch, gitarist Hervé Samb draait er zijn hand niet voor om. Telkens weet de gitarist
daarbij op even passionele en energieke wijze de Afrikaanse grooves op de juiste manier in te kaderen en
te benadrukken. Dat grote sterren als Meshell Ndegeocello, Salif Keita, David Murray en Oumou Sangaré
hem telkens op hun verlanglijstje plaatsen, zal dan ook niet verwonderen.
“…Herve Samb is een van de grootste muzikale ontdekkingen van het Afrikaanse continent uit de 20e
eeuw: zijn grooves klauwen (…) vormen een symbiose van de tradities uit jazz, rock, electro, bop en blues
die uitmondt in een gemuteerde Afrikaanse sound (Jazz magazine).

KARL JANNUSKA (CAN)
Deze zoon van een prediker uit Manitoba koos Parijs als uitvalsbasis. Daar vestigde hij stilaan naam als
veelzijdig drummer en producer door te werken met onder meer Lee Konitz, Kenny Wheeler, Mark Turner,
Kurt Rosenwinkel, Kevin Hays, David Binney, François Théberge, Rick Margitza, Baptiste Trotignon, Paolo
Fresu en Pierre de Bethmann. Sinds jaren is hij een van de sleutelfiguren uit een welbepaalde Parijse scene
waar creatieve zielen de koers bepalen.

TOINE THYS (BE)
Voor de talrijke groepen en projecten onder eigen naam verwijzen we naar www.toinethys.com. Daarnaast
duikt Toine Thys op aan de zijde van Sidiki Camara, URBEX van Antoine Pierre, Andrew D’Angelo, Ben
Monder, Reggie Washington, Afrikan Protoköl, Jozef Dumoulin, Laurent Blondiau…Continu wordt de lijst
nog langer. Recent kwamen daar een traditioneel percussie ensemble uit Korea (Samul Nori) bij evenals de
Egyptische udspeler Ihab Radwan en Zouratié, een griot uit Burkina Faso.
In 2014 richtte hij samen met trompettist Laurent Blondiau in Burkina Faso LES VENTISTES DU FASO op,
een school voor blazers die tegenwoordig zo een vijftig leerlingen telt. Daarnaast is Toine Thys eveneens
actief als verdediger van de muzikantenrechten (www.facir.be).
Saxofonist en basklarinettist Toine Thys kan gerust bestempeld worden als een van de hoofdprotagonisten
uit de Europese scene. Hij is zowel een fel gerespecteerd groepsleider (Toin Thys’s Overseas, Rackham,
Orlando) als een veelgevraagd begeleider.
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THE OPTIMIST
Lullaby of Gounghin Gounghin is de kunstenaarswijk in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina
Faso. Er gaat geen week voorbij of er vindt wel een of ander festival plaats, zij het rond theater, dans,
muziek, straatkunsten of ambachten. Luister naar het traditioneel Kameroens ritme dat Hervé Samb
hier op akoestische gitaar speelt.
Tête Brûlée Heel vrolijk en energiek, voor wie het graag wat bonter maakt. Een “heethoofd” leeft op
de rand, soms tot het extreme toe. Het getuigt van moed, poëzie maar ook soms wel van onberekend
risico nemen. Geschreven in New York, specifiek voor deze cd.
Samuraï Een lome maar intense groove gebaseerd op het duo van orgel en drums, geflankeerd door
de saxofoon. Ideaal om even in de huid te kruipen van een strijder uit het feodale Japan.
The Optimist Gecomponeerd in Afrika als eerbetoon aan diegenen die positief en enthousiast blijven
in de meest moeilijke omstandigheden. Oftewel hoe diep te ademen, glimlachen en dan verder te gaan.
Masks and Feathers Gepend na het bijwonen van carnaval in Binche (België). Een carnaval waar
maskers en pluimen een week lang de echte sterren zijn. Een sfeerschepping van een feest dat op zijn
einde loopt in de late avond (of de vroege ochtend).
Warthog Hier kruip je in de huid van een prooi opgejaagd door zijn belagers. Iedereen is op zijn hoede,
elke seconde kan de dood toeslaan.
Cosmic Wassyl Een hulde aan een zeer goede vriend, Wassyl Slipack. Deze bekende operazanger
werd geveld door de kogel van een sniper. Hij schitterde in de grootste Franse operaproducties maar
vocht tevens voor de onafhankelijkheid van Oekraïne.
Bravo Een woord van aanmoediging voor al diegenen die initiatieven nemen en hun nek durven uit
te steken. Ze verdienen af en toe een schouderklopje. BRAVO is tevens een knipoog naar de ter ziele
gegane Brusselse jazzclub waar vitaliteit en creativiteit centraal stonden en dat in een stad waar traditie
en undergound elkaar aanvullen.
Bowing #1 Het enige nummer opgenomen in duo. Toine Thys en Sam Yahel verklanken hier wederzijds
respect. Het is de eerste compositie in een nieuwe reeks onder dezelfde titel.
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ON TOUR
07/02: Propulse Showcase Brussels (*)
09/02: Thrill ! Festival, Edinburgh, Scotland (*)
14/02: Belgian Jazz Night, Nairobi, Kenya (*)
15/02: VIP Night, Nairobi, Kenya (*)
16/02: Workshop, Nairobi, Kenya (*)
17/02: Safaricom Festival, Nairobi, Kenya (*)
22/02: Centre Wallonie-Bruxelles, Paris // CONCERT RELEASE FRANCE
23/02: Bozar, Brussels, Belgium // CONCERT RELEASE BELGIUM
24/02: L’An Vert, Liège, Belgium
25/02: Masterclass, Conservatoire de Bruxelles
25/02: Private concert, Flawinne
26/02: Salon de Jazz, Köln, Germany // CONCERT RELEASE GERMANY
27/02: Paradox, Tilburg, NL // CONCERT RELEASE THE NETHERLANDS
28/02: Rataplan, Antwerpen, Belgium
04/05: Tournai Jazz Festival, Belgium (*)
(*) with Arno Krijger
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