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bekijk overzicht contact

ahead of the crowd

Ik heb een zwak voor het klassieke jazz-pianotrio – een pianist,
een drummer en een bassist. Als die een beetje goed en
avontuurlijk spelen ben ik helemaal verkocht, en ik blijf zelfs
albums van Ahmad Jamal en Ramsey Lewis uit de jaren vijftig
en zestig draaien omdat ik er voor eeuwig verknocht aan ben
geraakt.

 is ook zo’n pianist die met een sublieme subtiele
bassist,  en een al even subtiele, perfecte
drummer  kleine wondertjes weet te
verrichten op de vierkante centimeter. De drie mannen zijn
volledig op elkaar ingespeeld, maar spelen geen moment op
routine – ze luisteren goed naar elkaar, vullen elkaar aan,
praten muzikaal met elkaar en blijven tussendoor op een
verrukkelijke manier zachtjes swingen.

John Colianni
Boots Maleson

Bernard Linnette

 bevat vijf kwartier muziek uit de American
Songbook als Cole Porter’s ,
jazzklassiekers als Count Basie’s , bluesjes,
wat oude R&B hits als  en een paar eigen
composities van Colianni als . Alles sluit naadloos op
elkaar aan, en de hele cd voelt als één schitterend,
aaneengesloten optreden aan. Als je, net als ik, houdt van een
echt goed jazzpianotrio is dit een absolute aanrader.

Ahead of the Crowd
I Get a Kick out of You

One O’Clock Jump
One Mint Julep
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Luister hier naar een paar fragmenten:
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I have a soft spot for the classic jazz piano trio – a pianist, a drummer and 

a bassist. If they play a little good and adventurous I'm completely sold, 

and I even keep playing Ahmad Jamal and Ramsey Lewis albums from the fifties 

and sixties because I've become forever attached to them. 

 

John Colianni is also such a pianist who, with a sublime subtle bassist, 

Boots Maleson and an equally subtle, perfect drummer Bernard Linnette, knows 

how to perform small miracles on the square centimeter. The three men are 

completely attuned to each other, but do not play routine for a moment – they 

listen carefully to each other, complement each other, talk musically with 

each other and continue to swing gently in between in a delightful way. 

 

Ahead of the Crowd contains 45 minutes of music from the American Songbook 

like Cole Porter's I Get a Kick out of You, jazz classics like Count Basie's 

One O'Clock Jump, blues, some old R&B hits like One Mint Julep and a few of 

Colianni's own compositions as Thing Thing. Everything fits together 

seamlessly, and the entire CD feels like one beautiful, continuous 

performance. If, like me, you like a really good jazz piano trio, this is an 

absolute must. 

 




