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trommel zeer hoge ijle geluiden uit dit slagwerkonderdeel wist te ontlokken. Met zijn
spel wist hij aparte sferen op te roepen.
Het duo werd terzijde gestaan door geluidtechnicus Ted Masseurs.
Het publiek in het bijna volle Bimhuis had een dankbaar applaus voor het jonge duo
over. Zij mogen terugzien op een geslaagd debuut in het Bimhuis.

Soo Cho Quartet
Pianist Soo Cho verzorgde met haar trio aangevuld met trompettist Angelo Verploegen
na de pauze het tweede deel van de avond. Deze van origine Zuid-Koreaanse pianiste
speelt al vier jaar samen met bassist Daniël Lottersberger en drummer Sotiris Ntouvas.
Zij wilde dolgraag het geluid van een blazer aan het trio toevoegen en kreeg een
positieve respons van Angelo Verploegen. De composities van Soo Cho spraken hem zo
aan, dat hij graag toetrad tot het trio. Zo kreeg Soo Cho haar gedroomde kwartet dat al
weer drie jaar samenspeelt.
In het eerste nummer Dreamer opent Soo Cho met veel gebruik van de lagere octaven
en deinst er niet voor terug om de snaren van de piano rechtstreeks te bespelen. De
lichte drumaccenten van Sotiris leidden de overgang naar het melodische jazzthema in.
Wat meteen opvalt is de relaxte en makkelijke wijze waarop Soo Cho de composities
laat klinken. Haar pianospel is gevoelig, lyrisch met gebruik van ruimtelijke effecten
door bewust even 'te blijven hangen' waardoor een prachtige spanning in haar muziek
wordt opgebouwd. Het klinkt allemaal bewonderenswaardig mooi! Bassist Daniël
Lottersberger zette een fijne solo neer gevolgd door een mooie gevoelige solo van
Angelo Verploegen. Het publiek reageert enthousiast op de korte solo's in het eerste
nummer.
In het nummer Breeze opent Soo Cho met een lyrisch thema waarbij Angelo op
flügelhorn de gevoelige omspeling van het thema voor zijn rekening neemt. Subtiele
basinvulling en drumaccenten vervolmaken de prachtige melodie. Ook in het swingende
nummer Suspicion is zeer gevarieerd en gevoelig spel te beluisteren. Mooie
tempowisselingen en improvisaties waarbij het kwartet laat zien een zeer goed
ingespeelde eenheid te zijn.
In het prachtige nummer Empty Caroussel, een compositie ontstaan na Soo Cho's
wandeling over een donkere verlaten kermis, liet zij nog eens zien een pianist van
formaat te zijn.
Na een kort intermezzo waarin haar nieuwe CD met enige plichtplegingen werd
uitgereikt was het tijd om de set af te maken.
Wat blijft hangen is het gevoel dat dit Soo Cho Quartet uit geweldige muzikanten
bestaat die prachtige muziek spelen.
Haar optredens (zie de website van Soo Cho voor haar playlist)) zijn zeker de moeite van
het bezoeken waard en ook de cd Prayer is een aanrader.

line up :
Soo Cho - piano Website
Daniël Lottersberger - bas
Sotiris Ntouvas - drums
Angelo Verploegen - flügelhorn
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