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Curaçao

Modern
Antilliaans
concert
Het team van Spigt Dutch Caribbean neemt de trofee in ontvangst
van UTS-cco Diederik Rosenbaum.
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Spigt wint
UTS-toernooi
Van onze redactie

Willemstad - Het golfteam van Spigt Dutch Caribbean
heeft het kampioenschap van de UTS Company
Members Competition 2018 op zijn naam geschreven.
De advocaten en fiscalisten
uit Scharloo waren in de laatste
wedstrijd net te sterk voor het
team van Trupial Inn, en veroverden daarmee de felbegeerde
titel in de belangrijkste teamcompetitie van Curaçao.
Spigt Dutch Caribbean stond
voor het begin van de wedstrijd
een punt los van zowel het team
van BDO Tax als van Dammers.
De koploper had de twee punten
die een winstpartij oplevert dus
nodig om zijn positie veilig te
stellen. Een play-off, waarbij
twee of misschien zelfs drie
teams deel zouden nemen, was
ook nog een scenario waarmee
vrijdagmiddag in het clubhuis
rekening werd gehouden.
Trupial Inn was overduidelijk
niet naar de Curaçao Golf &
Squash Club in Emmastad gekomen om het kampioenschap
op een presenteerblaadje aan te
bieden. Spelers Arlette Lieuw
Kie Song en Deryck Levens namen al vroeg in de wedstrijd de
leiding met één gewonnen hole
(‘one up’), en hielden die lange
tijd vast. Spigt Dutch Caribbean,
met spelers Martijn Welten en
Douwe Douwes, wist pas op de
zevende van tien holes met een
par (vier slagen) langszij te komen. Met winst op de volgende
hole nam Spigt voor het eerst in
de wedstrijd de leiding.
Op de volgende hole, de moeilijkste van de baan, deelden Trupial Inn en Spigt de punten. Het
kwam dus aan op de laatste hole.
Winst op die hole voor Trupial
Inn zou een gelijkspel in de
wedstrijd betekenen, waarna
een play-off in het verschiet zou
liggen. Maar na twee adequate
afslagen werd ook de laatste hole
een prooi voor Spigt Dutch Caribbean. Daarmee veroverde het
team, waarvoor dit jaar ook Cecile Tegelberg, Adriaan van Ravenstein, Jeroen Starreveld en
debutant Jan Willem de Serière
in actie kwamen, voor het eerst
in twintig jaar het kampioenschap. Elders op de baan won
het team van Dammers zijn

wedstrijd, en pakte daarmee de
tweede plek in het kampioenschap. BDO Tax legde beslag op
de derde plaats in het eindklassement.

Door Solange Hendrikse
Willemstad - Ik had de eer de
muziek al van tevoren te mogen
ontvangen en beluisteren en
was er al op voorbereid van wat
we op de avond van het optreden, afgelopen vrijdag konden
verwachten. Live, in het echt,
was het echter ver boven mijn
verwachtingen.
De akoestiek in de Fortkerk
en de sfeer, de wind die door de
enkele openstaande ramen van
de kerk naar binnen waaide, het
vervolmaakte het geheel met de
aanstekelijke en zo geliefde
Antilliaanse muziek, die trio
Nos Otrobanda ons twee uur
lang bracht. Curaçaose klassiekers, zoals walsen, danzas, mazurkas en tumbas, origineel en
met een moderne swing.
Jazzpianist Michiel Braam
(hoofd van de afdeling Jazz &
Pop aan het Artez Conservatorium in Nederland) vormt samen
Advertentie Bonaire

Jazzpianist Michiel Braam vormt samen samen met Aty de Windt
(bassist) en André Groen (percussionist) het trio Nos Otrobanda.
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met Aty de Windt (bassist) en
André Groen (percussionist) het
trio Nos Otrobanda, dat op uitnodiging van oogarts Stephan
Palm naar Curaçao werd gehaald voor een tweetal concerten
in de Fortkerk. Reden was dat
Braam al meer dan twintig jaar
verbonden is met de Antilliaanse muziek, die hem intrigeerde

vanaf het moment dat hij een
cassettebandje in handen kreeg
met daarop de muziek van Edgar Palm.
Het concert met grotendeels
muziek uit de dikke muziekbundel van verschillende generaties
van de muzikale Palm-familie
bestond uit de klassieke Antilliaanse muziek zoals wij die kennen, vaak met af en toe een eigen draai, de interpretatie en improvisatie die kenmerkend zijn
voor de muziek van Braam, met
een moderne swing, zonder te
veel af te doen aan de oorspronkelijke compositie of de traditie
van de Antilliaanse muziek. Het
was soms even wennen als je
van tevoren wist om welke bekende wals, danza, mazurka of
tumba het ging, om die in een
ietwat andere variant te horen.
Maar het werd een boeiend en
wervelend concert, waar bij menigeen met de voeten bleven
meetikken op de maat. Braam
speelde op voortreffelijke wijze.
In de composities ‘Ina’ en ‘Winy’ vooral leefde hij zich helemaal uit en gingen zijn vingers
als een wervelwind over de toetsen van de vleugel, waar de klanken van uiteenspatten. Vol overgave werd hij daarbij begeleid
door bassist Aty de Windt, die
helemaal in het spel opging en
percussionist André Groen, afwisselend op de conga of op de
raspa en vaak ook op allebei tegelijk.
Groen gaf een staaltje van vakmanschap op de conga en met
de raspa, tijdens een solo-optreden in een onderdeel van de
compositie ‘Cocktail di Shon
Jan’. Aty de Windt stal in ‘Maria
Cervantes’ de show in een solo
gitaar met zang, wat de zaal tot
meezingen aanspoorde. De eigen Antilliaanse compositie van
Braam ‘Mi biaha ront Korsow’
bestond uit een combinatie van
wals, mazurka en tumba, wat
hem een daverend applaus opleverde. Het concert was een streling voor het oor en een genot
om de verve van de artiesten te
mogen aanschouwen. Bovendien de moeite waard om de cd
‘Nos Otrobanda’ in bezit te hebben, die uit achttien delen bestaat.

