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TeepeoveizijndrukkebestaanenoverzijngeboortestadDenHaag.
Hij heeft het drukker dan ooit. toris
Teepe(4,7)is in Den Haag geboren,
maar woont sinds 1992 in New
York. Daar is hij aatief als bassist,
componist, arrangeur en als leider
van een septet en een bigbard met
Amerikaanse musici. Hij speelde
met talloze grootheden uit de jazz,
zoals Benny Golson, Rashied Ali,
Joe l,ovano en Randy Brecker.
Maar Teepeis ook veel in Nederland, in zijn tunctie alshoofd van de
afdeling jazz van het Prins claus
Conservatorium in Groningen of
om concerten te geven. Het moet
een hectisch bestaaÍr zijn met veel
jetlag, marÍ Teepe, die recentelijk
ook nog vader werd, straalt de rust
en kalmte uit van eenzenboeddhist.
HU heeft visie en focus, zoals dat
heet.
,Ál die activiteiten hebben één
doel: zoveelmogelijk mensen kennis laten nemen van j azz-wat dat be
treftis er voor mij geenverschil tussen lesgevenof met een band spelen. Maar de belangrijksteredenom
bandleiderte zijn, is om mijn eigen
compositieste kunnen uiwoeren,"
zegthij.
Voor ThÊH&gus Pfftrairs, een suite van een uur over Den Haag, werkt
Teepesamen met de bekende Haaghersefotograaf Piet Cispen.
"Mijn
inneringen aan Den Haag en Piets
foto's, die tijdens het concert worden geprojecteerd,waren de uitgangspunten voor de compositie.
De muziek verklankt de vele aspecten van de stád. Je hoort de drukte
van mensenin de winkelstraten, de
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Joris Teepekiikt met een zêk€rewêêmoedterug op ziin ieugd in Den Haagen dat klinlÍ door in zijn comgosi
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demuziek
vanuit
zelÍtedenken.
Yerschillende culturen in de oude
wijken, de vogelues in de parken en
de typische geluiden van het strand.
De muzikale geschied€nisvan de
stad heb ik verwerkt met kleine cita-

ten uit bijvoorbeeldRadnr Looe e\
O, o Den Hang."
Teepe is al enige tijd weg uit Den
Haag. Daárom heeft de suite iets
weemoedigs.,,Ikbenin dezestadgeboren en heb er mijn jeugd doorgebra.cht, maar ik woon al zolarg in
New York dat het wel wat weemd
voor mij was om dit stuk te schrijven. Ik kijk naar Den Haag met een
zekere nostalgie. Een liedje als q o
Den, Hong zongen vr'e \,T0eger op
school,"herinnert hij zich met een
weemoedigeglimlach. ,,Hetcompo-

neren van de suite was heel l
zaam. Het was nieuw voor me
niet vanuit de muziek zelf te a
ken, maar vanuit de foto's van .
Gispen."
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Teepede suite IIE HaguePofttoits
enop'l2junitreedt
hijaanmetzijn
band,Tijdens
dewarmingupvoor
festivalspeelthijmet eenkwartet
9juni inTheateraanhetSpui.
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