
MUZIEK Muzikaal optreden in Brasserie Lente in Lent

Koopman, Lusing en Edeling laten
niet alleen jazzhoren, maar maken
ook een uitstapje naar Nederlands-
talige nummers en pop. Ze spelen
onder andere Sleur met jouvan
Claudia de Breij, In my lífe van The
Beatles en A Night like thís van Ca-
ro Emerald.
,,Muziek is een emotie", zo ervaart
Koopman. ,,Het beroert je." Op
zijn zeventiende en achttiende jaar
werd hij extra door de muziek ge-
raakt. ,,Niet alleen door jazz, maar
ook door andere muziek. Het raak-
te me zo dat het vergelijkbaar was
met verlieftlheid. Net als je eerste
verlieftlheid in je pubercijd veel heÊ
tiger was, zo was dat bij mii bij mu-
ziek ook."
Met pianospelen begon Koopman
op zijn tiende jaar. lnziinfamilie
is het een traditie om pianoles te
krijgen. Zijn ouders en ook zijn
kinderen hebben les gehad. ,,Ik zie
de piano als een compleet instru-
ment. Met een piano speel je de
melodie, de akkoorden en het rit-
me tegelijk." Voor Koopman is mu-
ziek maken een hobby gebleven.
In 196r begon hij zijn studie dierge-
neeskunde. Wel bleef hij spelen.
Hij begeleidde een studenrencaba-
ret met oiano.
]Wat jazimrsziek betreft sraat Koop-
man open voor nieuwe stijlen en
genres. ,,Vroeger was het dixieland,
nu houd ik van melodieuze mu-
ziek. De Belgische fef Neve heeft
een plaat gemaakt met zang en pia-
no. De muziek verbergt niets, heel
puur en zuiver. Ook Adèle is een
klasse apart. Die puurheid weet re
beroeren. Ik sta open voor alles
wat kwaliteit heeft."

O Joop Koopman (piánó) geeft sa-
men met zangeres Rita Lusing en
Niek Edeling (percuilié) ióndag
een optreden in Brasserie Lente.

- Het optreden is vàn 15.30 iot
17.30 uur.

O De toegang is gratis.

O Brasserie Lente is gevestigd aàn de

Lentse Schoolstráat 61 in Lent,
O Het is de tweede keer dat ze met

z'n drieën optreden.
a lita Llllg speelt.ook gitaai en

Niek Edeling speelt naast perCus-

sie, mondharmonica.
OJoop Koopman speelde voorheen

jarenfang in een kwartet.

Beroerirg yan jazz
Brasserie Lente is zondag

een plek van jazzy achter-

gÍondmuziek, met een en-

kel Nederlandstalig num-
mer en wat pop. Piano, per-

cussie en zang als ambiance.

door Mireille Molenhuis

azzmuziek op de achter-
grond, rustig gepraat ofeen
dansje maken. ,,De muziek is
de sfeermaker", zegt loop
Koopman (68) uit Bemmel.
Hij (op piano) geeft samen
met zangeres Rita Lusing en

Niek Edeling op percussie zondag
een optreden in Brasserie Lente.
,,Een informeel optreden in een ca-
ft -achtige setting;', zegt Koopman.
Geen mensen naast elkaar op een
rij stoelerl maar gezellig gekeuvel
met op de achtergrond zang, piano
en percussie, zachte percussie. ,;Ik
heb zelden zo iemand als Niek Ede-
ling gezien die zo mooi zacht kan
spelen", vertelt Koopman over zijn
nercussionist.
lazzhoorde Koopman voor het
eerst op de middelbare school. ,Jk
kreeg een vak dat heette cultuurge-
schiedenis. De docent draaide al-
tijd platen. Het had iers war me
raakte. Muziek is heel bijzonder,
het heeft te maken met emotie en
intellect. Sommige mensen horen
in moderne jazz alleen geluiden
die alle kanten opgaan. Ik zie het
als een abstract schilderij, heel bij-
zonder."

Optreden

Joop Koopman (68) op piano repeteer



op de achtergrond

met zangeres Rita Lusing en Niek Edeling op percussie'


