
  

Presenteert 
 

Masterclass History of Jazz 
 

 

 

Door niemand minder dan 

Michael Varekamp en Harry Kanters 



 
 

Wanneer:    Maandagavonden 9, 16, 23 en 30 januari 2023 

Waar:           Groene HartHuys Bodegraven, 20-22 uur 

Kosten: € 100,- p.p. voor vier avonden 

Doe je mee? 

Stuur dan een mail naar bestuur@groenehartjazz.nl onder vermelding van naam, aantal personen en 

je IBAN-nummer. Je ontvangt dan een betaalverzoek. Na betaling bevestigen we je aanmelding. 

Groene Hart Jazz is een stichting voor alle jazzliefhebbers in het Groene Hart. Het is ons streven om 

meer jazzactiviteiten te ontwikkelen in de regio (en daarbuiten),  zodat jazzmuziek voor nog meer 

mensen toegankelijk wordt. 

In dit kader zijn wij erg trots u nu een activiteit met een Bodegraafs tintje te mogen presenteren: de 

Masterclass History of Jazz. Voor de eerste maal in Nederland verzorgd door ex-Bodegraver Michael 

Varekamp en Harry Kanters. De masterclass vindt op 4 maandagavonden in januari 2023 plaats in het 

Groene Harthuys te Bodegraven en kost € 100 p.p. voor de vier avonden. 
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De Masterclass bestaat uit vier avonden en gaat helemaal vanaf het begin van het ontstaan van de 

jazz eind 19e eeuw tot de jaren zestig. Michael en Harry vertellen, laten filmpjes zien en spelen 

uiteraard live. Iedere 'aflevering' duurt ongeveer twee uur. 

Lijkt je dit wel wat of lijkt je dit -ook met het oog op de komende feestdagen- een mooi cadeau voor 

familie, vrienden of kennissen? Stuur dan een mail naar bestuur@groenehartjazz.nl onder 

vermelding van je naam, het aantal personen en je IBAN-nummer. Je ontvangt dan een 

betaalverzoek. Na ontvangst van je betaling bevestigen we je aanmelding. 

Stuur deze informatie vooral ook door naar andere mogelijk geïnteresseerden. Maar let op: Dit is een 

kleinschalige activiteit, het maximaal deelnemers is beperkt. Dus wees snel en reserveer je plek! 

 

Wil je meer weten: op de volgende pagina’s vind je meer informatie over het programma en over 

Michael en Harry. 
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MICHAEL VAREKAMP & HARRY KANTERS  

Trompettist & zanger Michael Varekamp is tien jaar als ‘ie een plaat vindt in de platenkast van zijn 
vader: The Townhall Concert van Louis Armstrong. Hij zet ‘em op en is direct verkocht. Hij kan alleen 
maar denken ‘dat wil ik ook!’. Wat volgt is een intensieve tijd van proberen, luisteren, oefenen en 
opnieuw proberen. Tien jaar later reist hij de wereld over als jazztrompettist en Louis Armstrong 
kenner. Hij maakt vijf jaar deel uit van de Dutch Swing College Band, krijgt de Japanse ‘Kobe Award’ 
tijdens het Breda Jazz Festival, speelt in Jazz at Lincoln Center, is special guest in de band van Kenny 
Ball en treedt op in een New Orleans programma samen met Branford Marsalis.  

Als hij –nog weer tien jaar later- een pelgrimstocht naar het huis van Louis in New York City maakt en 
op de trompetten van Louis mag spelen raakt hij opnieuw geïnspireerd. Samen met de fameuze 
pianist Harry Kanters besluit hij een band op te richten die de muziek van Louis klassiek benadert: de 
‘Louis Armstrong Celebration Band’. Deze band speelt in de klassieke ‘All Star’ bezetting van Louis en 
legt zich toe op het repertoire dat Uncle Satchmo speelde in de jaren ’40 en ’50, met soms een stap 
in de ‘Hot Five’ periode.  

De virtuoze pianist Harry Kanters uit Breda is een absolute meester op het gebied van de classic jazz, 
stride en swing. Met zijn omvangrijke repertoire is Harry een populair pianist bij ‘All Star’ bezettingen 
en een veelgevraagd gastsolist bij veel bands in uiteenlopende stijlen. Harry speelde veelvuldig met 
topsolisten zoals Leroy Jones, Dan Barrett, Rod Mason, Roy Williams, Warren Vaché, Jason Marsalis. 
Geregeld ontvangt hij een uitnodiging van internationale Jazzfestivals en hij heeft over de hele 
wereld gespeeld, van Hongarije tot Japan, van Amerika tot Australië.  

 

 
Programma Masterclass The History Of Jazz 1900-1960 (4-delig)  
  

1. The Beginning of Jazz  Buddy Bolden, Scott Joplin, King Oliver  

New Orleans is een broedplaats waar verschillende culturen en muziekstromingen samenkomen. New 
Orleans is een liberale smeltkroes maar ook arm, gevaarlijk, gewelddadig. Tegelijkertijd is er overal 
muziek. In de kroegen, op de riverboats, op straat en tijdens begrafenissen. Het is geen toeval dat de 
jazz juist daar ontstaat. Jazz verenigt elementen uit de Negro sprituals, de piano-ragtime, de 
marsmuziek van Sousa en de  Afrikaanse en de Europese muziek. 
  

2. Classic Jazz    Bessie Smith, Louis Armstrong, Bix Beiderbecke   

Vanwege de strenge rassenscheiding en discriminatie ontstaan er tijdens de ‘roaring twenties’ 
gelijktijdig twee belangrijke stromingen. Enerzijds de expressieve zwarte jazz met King Oliver en Louis 
Armstrong. Anderzijds de coolere blanke jazz met o.a. Bix Beiderbecke en Paul Whiteman. De jazz trekt 
van New Orleans via de Mississippi naar Chicago en van daar uit langzaam naar New York. In New York 
staat eind jaren twintig een nieuwe generatie klaar onder aanvoering van Duke Ellington en Fletcher 
Henderson om de jazz het Big Band tijdperk in te loodsen.  



 
 

3. Swing & Gipsy Jazz   Duke Ellington, Count Basie, Fats Waller  

In de jaren dertig ontstaat de swing stijl. Belangrijke richtingbepalers zijn de Big Bands van Duke 
Ellington & Count Basie. Maar ook de kleinere bands van Benny Goodman, John Kirby en Fats Waller 
bepalen het gezicht van de Swing Era. Deze laatste vertegenwoordigt ook het stride element in de 
muziek. Bovendien schreef hij een heel oeuvre dat tot op de dag van vandaag nog steeds wereldwijd 
veel gespeeld wordt.  Aan de andere kant van de oceaan in Frankrijk versmelten Musette en 
Amerikaanse swing tot weer een nieuwe unieke stijl. Django Reinhardt en Stephane Grappelli 
schrijven geschiedenis met hun Hot Club de France. 

  

Jump ’n Jive & Boogiewoogie   Louis Jordan, Albert Ammons, Louis Prima  
Jump ’n Jive begon als compositie van Cab Calloway maar zou uitgroeien in de jaren veertig tot een 
volledige stijl. Spectaculaire swingende muziek waarop dansers volledig uit hun bol konden gaan. Een 
paar jaar daarvoor wordt de boogie woogie op de kaart gezet door het concert Spirituals to Swing in 
Carnegie Hall New York. Centrale figuur hierbij is Albert Ammons. Hij gebruikt langzame blues als 
inspiratie en gebruikt het als basis voor boogie woogie. Musici als Louis Jordan en Louis Prima mixten 
dit weer met de swing muziek en hieruit ontstaat de nog populairdere Jump ’n Jive, de voorloper van 
de Rock ’n Roll.  

4. Bebop & Hardbop     Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk  
Als reactie op de uitbundige en dansbare swing ontstaat halverwege de jaren veertig de bebop als 
intellectuele tegenhanger. Jazz als kunst en concertmuziek i.p.v. louter entertainment. Het is de tijd 
van emancipatie voor de zwarte bevolking. De jazz wordt expres moeilijk en theoretisch gemaakt. 
Tegelijkertijd ontstond er een jamsession cultuur waarin musici na hun job in de musicals op Broadway 
nog nachtenlang met elkaar speelden op 52nd Street (NY) en een nieuwe stijl uitvonden. Thelonious 
Monk, Dizzy Gillespie  en Charlie Parker waren de belangrijkste krachten en ontwikkelde nieuwe 
muzikale inzichten.  

De drukke Bebop was niet voor iedereen het summum en men zag dat het ontoegankelijke  
karakter ook zo zijn keerzijdes had. Miles Davis zinspeelde op een tegenkleur en presenteerde Birth of 
the Cool en zou in feite hierop zijn verdere carrière uitbouwen. Onderkoelde en weloverwogen muziek 
die sfeer voorop stelde zoals op het legendarische album Kind of Blue. Een andere reactie op de bebop 
was de hardbop van Art Blakey en Horace Silver. Zij gebruikten elementen uit de blues, latin en gospel 
om hun muziek weer terug te brengen naar het publiek.  

  Cool Jazz & More    Miles Davis, Chet Baker, Dave Brubeck   
Birth of the Cool van Miles Davis had een deur geopend naar nieuwe ontwikkelingen die zich in de 
jaren vijftig en later zestig razendsnel voltrokken. Vaak stond Davis vooraan maar ook anderen deden 
van zich spreken. Chet Baker, Dave Brubeck, Charles Mingus. Allen droegen bij aan het zich nog altijd 
steeds veranderende gezicht van de jazz.  

In deze periode ontstaan ook de eerste revivals. Louis Armstrong begint met de All Stars en kijkt terug 
op zijn eerdere successen, oudere musici worden herontdekt en Eddie Condon speelt een nieuwe 
variant op oude blanke jazz. Frisco, New Orleans Revival, Chicago zijn nieuwe stijlen met hun wortels 
in de jaren twintig. Deze ontwikkeling waait over naar Europa waardoor Chris Barber, Kenny Ball en 
Dutch Swing College Band de basis voor hun wereldfaam kunnen leggen en termen als Trad en Haagse 
of Amsterdamse School gemeengoed worden. 


