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René van Helsdingen trio
Betoverende jazz van drie gerenommeerde instrumentalisten.
Geïmproviseerde muziek gespeeld door een pianist, een bassist en een drummer.

René van Helsdingen – piano
Jos Machtel – contrabas
Henk Zomer – slagwerk
Rene van Helsdingen is een bijzondere musicus uit Neerlands Jazz archief. Gedurende zijn 40 jarige professionele
loopbaan heeft René geproduceerd voor veel verschillende platenlabels, zoals Virgin, Timeless, Turning Point
Records, WEA, Dureco, Zebra Acoustic, Pacific Muziek, Munich Records, demajors Independent Music Industry Jakarta
en zijn eigen labels Relukreul records en Helsdingen Music. Zijn piano werk is gearticuleerd, boeiend, virtuoos en
poëtisch. Hij speelt eigen werk.

Thematische muziek beschrijving van het trio:
Ouwe jongens krentenbrood
Een onderlinge geheime samenwerking tussen ervaren lieden. Communicatief
Afgesproken en onverwacht
Uiteindelijk wordt niets meer nageleefd en begint een hoorbare reis naar het onbekende.
Individueel en verbonden
Doeltreffend verplaatst de bassist, de grondtoon, kiest het slagwerk een andere tijd, raast de piano een vreemd lied,
spiritueel alle drie verbonden.
Onuitstaanbaar en zoet
Bij wijle schreeuwt het instrument van pijn, woede, liefde en verveling en soms, verzacht door romantiek, huilt het.
Bloot en bescheiden
Zij zijn als naakte mensen, kwetsbaar op een podium. Mooi en gebalanceerd door bescheidenheid.
Lik op stuk
Het trio is een alerte eenheid van muzikanten die elkaar aanvoelen en reageren op initiatief. Ieder geeft een
comfortabele wolk voor de ander, stuwend en vooruitkijkend.
Ego en weldaad
Een drietal wat niet meer kan zonder publiek.
Te pas en te onpas
Ongeraakt door fouten en met een sterk karakter manifesteert de improvisatie.
Authentiek en trouw
Originele jazz in de voetsporen van de moderne Jazz Era
Ongecontroleerd en rustig
De uitvoering is gestuurd door emotie, moedig explosief en met risico’s. Een zoektocht van vrije geluiden en
improvisaties in alle rust vertolkt.
Gearrangeerd en onvoorbereid
De noten en vereiste dynamiek staan genoteerd en toch weet je nooit wat er te horen gebracht wordt.

Onder andere bekend van:
René van Helsdingen: - Wereld reizen met de “Stage Bus” en het Helsdingen trio featuring Henry the
Skipper Franklin, Donald Dean, Don Mumford, Belinda Moody, Victor de Boo, Kent Brinkley, Marcello
Pellitteri, Essiet Okon Essiet, Billy Cobham, Brian Batie, Luluk Purwanto, John Butler, Wiro Mahieu, Egbert
van Gruythuyzen, Peter Guidi, Dale Barlow.
Jos Machtel: - Het BJO Brussels Jazz Orchestra en het Maarten van der Grinten/ Benjamin Herman 4tet.
Henk Zomer: - Scope (Atlantic 1973) en Trio Rob Franken.
Voor meer informatie: www.renevanhelsdingen.com
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