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T enorsaxofonist Mete Erker kreeg
van de Bredase Stichting Beaux
Jazz carte blanche om vier voorstel-
lingen te organiseren. Eerder trad

de 42 jaar geleden in Tilburg geboren Erker
al op met zijn eigen trio, in een fusiepro-
ject met Turkse muzikanten en als gast bij
een concert van The D&S Project met An-
ton Goudsmit.
De laatste in de reeks is een speciale mu-
ziektheatervoorstelling van het Artvark
Saxophone Quartet met acteur John Buijs-
man. Het Polderbeest staat volgens het pers-
bericht voor rauwblauwe blues en verha-
len van de koude grond.
Erker: „We zijn in gesprek geraakt met
John Buijsman over een voorstelling over
de blues. Daarna is Artvark gaan compone-
ren. Blues heeft een lange traditie en staat
aan de basis van jazz, pop, soul en rock.
Maar ook als je naar Turkse sufi-muzikan-
ten luistert, kun je daar de blues in herken-
nen. Er was dus veel inspiratie. We wilden
niet zomaar een song van John Lee Hooker
naspelen. Blues is een universeel gevoel,
maar we wilden ook de vertaalslag maken
naar wat blues werkelijk inhoudt voor ons
Nederlanders, want wij zijn hier geboren
en getogen. De nieuwe composities ver-
schenen op Bluestories, een album met een
breed palet aan kleuren. Met die muziek in
gedachten zijn John Buijsman en tekst-
schrijver Peter Wittenbols gaan brainstor-
men op theaterbeelden, decors en teksten.
Ze werkten heel associatief. Dat proces was
ook voor ons erg inspirerend. Dat leverde
weer extra muziek op. In november kwam
alles bij elkaar en is met behulp van regis-
seur Rob Ligthert de voorstelling ontstaan,
met John als verbindende factor tussen de
muziek, de beelden en de tekst.”
Het Polderbeest vertelt oude en nieuwe sa-
gen uit de Hollandse geschiedenis. Neder-
land is het land van moerassen, turf en
modder, waar de wind altijd van de ver-
keerde kant komt. In dat licht speelt de
voorstelling zich af. Die wordt gevormd
door een aaneenschakeling van wonder-
baarlijke vertellingen, rauwe liefdesliede-
ren en gepassioneerde onthullingen. ‘New
Orleans in de polder’, aldus de makers.
Buijsman dwaalt rond als een marskramer
in de blues, een gevallen engel en tegen-
draadse chroniqueur van voorbije tijden,
de blazers van Artvark vormen het vierkop-

pige beest dat in zijn rug blaast, stampt en
kraakt.
Artvark viert in het seizoen 2014-2015 het
10-jarige bestaan met meer bijzondere con-
certen. Het kwartet is nooit vies geweest
van een bijzondere samenwerking en weet
zich daarmee al die jaren te onderscheiden.
Initiatiefnemer van het saxofoonkwartet
was Rolf Devos (alt/sopraan). Hij selecteer-
de naast Mete Erker (tenor) ook Bart Wirtz
(alt) en Peter Broekhuizen (bariton).
Erker: „We zijn op basis van onze persoon-
lijkheden geselecteerd, zowel sociaal als
muzikaal. We kenden elkaar al wel, maar
komen uit heel verschillende hoeken. Het
klikte. Ons credo: weg met stoeltjes, weg

met de lessenaars. Alleen ons eerste optre-
den hebben we vanachter lessenaars gege-
ven. Dat werkte niet. We kregen geen con-
tact met het publiek.”
Het is volgens de in Arnhem wonende do-
cent aan Centrum voor de Kunsten De
Nieuwe Veste in Breda al moeilijk genoeg
om mensen ervan te overtuigen dat dat
heel leuk kan zijn, optreden met vier saxo-
foons. Dan moet dat niet ook nog eens sta-
tig en stijf ogen.
„Alle partijen moesten uit het hoofd ge-
speeld worden voortaan. Dat maakt ons
mobiel. Het geeft ons meteen een groot
speelvlak, want we hebben het hele po-
dium ter beschikking. De solist gaat naar
voren, de overige drie zoeken elders bij el-
kaar een plekje. De solisten wisselen, zodat
automatisch een geïmproviseerde choreo-
grafie ontstond.”
Muzikaal komen de saxofonisten uit heel
verschillende disciplines. De formaties
waarin ze actief zijn of waren variëren van
Houdini’s, Monsieur Dubois, The Very
Next, Candy Dulfer tot Estafest.
Erker: „Er zijn in zowel de jazz als in de

klassieke hoek natuurlijk meer saxofoon-
kwartetten. Veel van hen maken gebruik
van ingewikkelde muzikale structuren.
Wij gaan vooral ook op zoek naar een nieu-
we sound, goede melodieën en lekkere
grooves. We schaven en verbouwen de
boel net zo lang tot er een hook ontstaat, zo-
als in de popmuziek. Het moet niet te inge-
wikkeld klinken, beeldend van karakter
zijn en een eigen sfeer bezitten.”
Het kwartet werkt bovendien graag met
heel uiteenlopende gasten, op de podia,
maar ook op een paar van hun vijf albums.
Bijzonder was de samenwerking met de Se-
negalese drummer Doudou n’Diaye Rose
en jazzlegende Peter Erskine, de drummer
van Weather Report. Met schrijver Kees
van Kooten stond het kwartet op North
Sea Jazz en met de klassieke sopraan van
wereldniveau, operadiva Claron McFadden
maakte het de cd Sly Meets Callas. In het ju-
bileumjaar gaan ze opnieuw samenwerken
met McFadden en Van Kooten, maar er
staan ook projecten op stapel met flamen-
cogitarist Eric Vaarzon Morel, het
ASKO|Schönberg Ensemble, Ntjam Rosie,
dj’s, rappers en met een modern dansen-
semble. „Het kan wat ons betreft niet
breed genoeg gaan.”
Mete Erker is een veelzijdig muzikant,
want naast het Artvark Saxophone Quartet
speelt hij ook in van de formatie Estafest
(met gitarist Anton Goudsmit), Fulldu-
plexx (met trombonist Louk Boudesteijn)
en het eigen Mete Erker Trio.
„Iedere formatie heeft zijn eigen charmes
en eigenzinnigheden. Met mijn eigen trio
speel ik eindelijk weer eens jazz uit de ja-
ren vijftig. Daar word ik heel blij van. Als
ik één album mee naar een onbewoond ei-
land mee mag nemen, dan is dat A Night
At Village Vanguard, een live album van
Sonny Rollins met hard bop uit 1957.”
Dat genre muziek maken ontbrak te lang
in zijn drukke schema met optredens, al
blijft het een raadsel hoe hij al dat spelen
en les geven combineert. Hij denkt er niet
te veel over na.
„Ik doe het allemaal graag. Ik maak al sinds
mijn prille jeugd muziek. Ik werd door
mijn vader de muziekschool opgeschopt.
Mijn vader is Turks. Hij heeft zelf nooit de
kans gekregen om muziek te maken en te
sporten, maar wilde ons die wel bieden. Ik
wilde liever voetballer worden, maar ging
het voor hem wel één jaar op die muziek-
school proberen, op klarinet eerst. Een
workshop met de Amerikaanse drummer
Steve Clover inspireerde me om dieper de
muziek in te gaan en mijn aangetrouwde
achterneef bassist Eric van der Westen
nam me verder op sleeptouw. Hij gaf me
trouwens destijds ook mijn eerste jazzel-
pee: Kind Of Blue van Miles Davis. De mu-
ziek won het sindsdien van het voetbal-
len.”

Het Polderbeest met Artvark Saxophone Quar-
tet & John Buijsman: 16 januari vanaf 20.00 uur
bij Podium Bloos, Speelhuislaan 151 in Breda.
Meer info en data: www.artvarksq.com /
www.podiumbloos.nl / www.beauxjazz.nlWij gaan vooral op zoek

naar een nieuwe sound,
goede melodieën en
lekkere grooves

Artvark en John Buijsman brengen
donderdag een bijzondere voorstel-
ling in Podium Bloos in BredaMete Erker, saxofonist Artvark

Het Polderbeest zit vol verhalen van de koude
grond. De muziektheatervoorstelling van het
Artvark Saxophone Quartet mét John Buijsman
is donderdag te zien in Breda.

‘New Orleans in de polder’
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� Artvark Saxophone Quartet met links Mete Erker en in het midden ‘gastspeler’ John Huijsman.
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