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Anna Montan is jazz-zangeres en vormt sinds
zoo8 een duo met bassist Patrick Lauwerends.
Een ijzersterl< duo, l<unnen we vaststellen na een
geden l<waardig concert i n het Bi ntan g-Theater

vorigjaar. Hun fusion van l<rontjong

en

jazzis

g,

volstrel<t origineel. Speciaal voor het Tong Tong
Festival zoro brengen de lndische Montan en

Ë
i
b

Surinaamse Lauwerends een nieuw programma,
Cinta, dat wederom jazz en l<rontjong samen-

-g

brengt. Duizendpoot George Danl<meyer (muzil<ant, journalist, Tong Tong-fan), was een van de
toeschouwers vorig laar. Daags na het concert
stuurde hij ons zijn recensie.

"TongTong Festiual, zoog, dinsdag z6 mei. lk heb het
hele concert bijgewoonà.Waarom dit optreden een bijzondere presratie genoemd mag worden,is

dat Anna

en Patrick er in zijn geslaogd om jazz, blues en kron-

tjong in de mix-uorm te gieten woar deTong-Tongorganisatie ieder jaar zo gra6g naar uitkíjkt. Anno en
Patrick lijken

de

juíste formule te hebben geuonden,

om het publiek noar de krontjongmíx te leiden, onder
meet met bekende American standords woarbij de harmonische component alleen door de contrabas werd
b

egel ei d. V o

o

rde

ov eri ge i n str u m

ental e b egel

ei din

g

pasten zij op een zeer originele manier kleine percussie
en de pentatonische mini-gamelan toe. Ontzettend

slim n,as dot Anna op een gegeuen moment zelf

urst

.=

op een uan deze instrumenten de melodíe aansloeg om
de intonatie uoor haar zanginzette bepalen. Heel goed

è

geuonàen. Dat in àe Iaotste nummers Potrick als "bas-

o

gitarist-slapper" ging spelen vetraste en uerbaasde
uelen

totdll, omdat

de meesten hem nog nooit zo uir-

tuoos op een basgitaar hebben horen spelen. Daarmee
bewezen zij ten eerste geen éé.nkennige jozzmusicí te

zijn, maar gaven zij fintjes aan dat'oudere' uaklieden
ook nog de moderne uarianten uan delazzbeoefening
beheersen. En als je dan bij zo'n interpretatie songs als

Terong Boelan of Bengawan SoIo centraal stelI, zijn

zij musici die de moder ne jazz, blues, fado, krontjong
en een beeLje kaseko (Patick is uan Surinaamse
origine) schitterend in muzieknoÍen hebben uitgerekend.

V oor

datje om

muziekbeoordelaars

w or àt

het duidelíjker,

deze gedurfàe duo-sti,1'l te spelen wel enige

vaardigheid uocaal enlof instrumentaal moet hebben.
En een brede kennis uan wereldmuziek, wil

je

de simpel

lijkenàe krontjong er in uerweuen."
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