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ZOEKEN

 Vorige

Nils Fischer & Timbazo laat De Doelen zinderen tot op de grondvesten
! & " Remko van Hijum

H

et optreden van Nils Fischer & Timbazo in De Doelen op vrijdagavond 23 oktober was er niet eentje in een
lange tournee. Nee, Nils y sus companeros vergas!en hun publiek op een uniek dansfeestje. Een avondje
voor intimi met musici van wereldklasse en meesterpercussionist Nils Fischer als de sympathieke gastheer.
Na aﬂoop wist ik het zeker: Nils Fischer & Timbazo zijn live nog beter dan op de plaat!

Mijn verwachtingen zijn vooraf hooggespannen na het
eerder dit jaar verschenen album Rumberos a Monton, een
album dat ik behoorlijk fantastisch vind.
Even is er consternatie: er zijn niet genoeg stoelen! Dat
zoveel mensen willen zi!en (ik denk abonnementhouders),
daar is niet op gerekend. Maar snel wat stoelen aangesleept
en het feestje kan van start. Want wil je zi!en dan ga je
zi!en, wil je dansen dan ga je dansen, dat is het mo!o voor
vanavond. Maar of het zitvlees veel gebruikt gaat worden…
Na een korte introductie, waarin Nils wordt aangekondigd
als een van de beste percussionisten ter wereld, is de vloer
voor Fischer en zijn band. Want Timbazo leggó, Timbazo is
gearriveerd, is de opener. En dat zullen we weten ook!
Een heerlijke salsa-vibe vult de zaal, een mooi en vol geluid.
Gebroken akkoorden op het klavier als opening,
aanzwellende blazers en de zangers Alberto Caicedo, Fabian
Nodarse en Nando Vanin vertellen hun verhaal. Al zingend
maken ze synchroon hun pasjes, nu eens naar links en dan
weer naar rechts. En soms draaien ze een rondje. Heerlijke
percussie, door Fischer en Sebastian Nickoll, strak getimede

Op aangeven van regisseur Bischoﬀ, gekleed in een
onkreukbaar blauw pak, excelleren Oscar Cordero en Alex
Rodriguez op de cornet, al snel bijgestaan door Frans
Cornelissen en David Rothschild op trombone. Met
handgebaren en vingercodes leidt Bischoﬀ deze jam in
goede banen. En dan is er nog Samuel Ruíz op de baby bass.
Met zichtbaar genoegen legt de man een strak ritmisch
fundament onder niet alleen deze track, maar onder het
hele optreden van deze grootse band. Ik kom ogen en oren
tekort. Wat een beleving, en wat is hier veel te beleven!
‘Jullie mogen zi!en, jullie mogen dansen, maar de volgende
is toch wel om te dansen’, daagt Fischer zijn publiek uit. De
track is geschreven voor Changuito, een van de grootste
percussionisten ter wereld, vertelt hij. ‘Maar zo meteen gaan
jullie een roﬀel horen van een andere percussionist die ook
fantastisch is: Armando Vidal Sanchez!’ La Media Vuelta
volgt, met inderdaad een heerlijke solo van drummer
Sanchez, de man die vandaag le!erlijk wat op de
achtergrond speelt.
Het feestje is nu helemaal op stoom en De Doelen danst dat
het lieve lust is, en het publiek en de band zijn één. Figuurlijk,







trompetstoten en fraaie koortjes zeten de toon. Dit gaat erg
pre!ig worden vanavond.

maar ook le!erlijk. Ik zie niet waar Timbazo stopt en waar
het publiek begint. Alles beweegt, alles swingt.

Fischer & Timbazo treedt vanavond op met een twaalf man
grote beze!ing, stuk voor stuk topmuzikanten afkomstig
uit Latijns Amerika en West–Europa. Elk hebben ze een
eigen carrière, maar zijn ze door Fischer bij elkaar gebracht
in de band Timbazo. Muzikanten die houden van hun vak,
graag samen optreden en genieten van de interactie met
hun publiek. En dat merk je.

Ik zie getalenteerde bailadores en ook mindere geoefende
dansers, maar vooral uitbundigheid en blijde gezichten. De
temperatuur stijgt en zweetparels verschijnen. Iemand pakt
zijn een muesli–reep uit zijn tas, daarbij lachend en over zijn
buik wrijvend als ik even oogcontact met hem heb. Van
dansen krijg je honger. Het blijkt de geluidsman te zijn zo zie
ik later.

Na de opener gaat het gas even iets terug met het

In de voorlaatste track Flores Para Mi Altar stappen Cordero
en Rodriguez van de verhoging waarop ze tot dan toe
stonden, om op de dansvloer hun corne!en te laten
swingen. Virtuoos solowerk van Bischoff, meeslepende zang
van Caicedo en zijn twee collega’s, en de snijdende spellijnen
en tremolo’s van de beide trompe!isten zorgen voor de
climax van het optreden. Om hen heen beweegt, swingt en
zindert het.

prachtige, ietwat nostalgische en verhalende Maferefún dat
uitmondt in heerlijk stuwende en meerstemmige koortjes.
‘Oye baila en mi cancion!’ oftewel ‘luister naar mijn lied en
kom dansen!’ Dansen, een feestje, dat is wat het publiek wil
vanavond. en Timbazo zet Rumberos a Monton in. Uptempo
salsa waarbij het publiek de beentjes niet meer stil kan
houden. Onder het opzwepende bongospel van Nickoll en
Fischer en de strak spelende cornetsectie betreden de eerste
dansers de vloer.
In het vierde nummer vanavond, Sabor a Bombon, de sonklassieker van Pio Leiva, gaan alle registers los. Met een
schijnbaar gemak leidt producer en toetsenist Marc Bischoﬀ
ons, als de Europese Ruben Gonzalez, naar alle uithoeken
van het klavier. Het publiek klapt, joelt en ﬂuit en de voetjes
gaan van de vloer.
Terwijl Fischer en Nickoll de vellen van de bongo’s bijkans
aan ﬂarden slaan raken de heren Nodarse, Vanin en Caicedo
niet uitgezongen over de smaak van die ene bonbon… Mooi
is ook het oogcontact en interactie tussen de muzikanten.

Grote bossen prachtige bloemen (‘ﬂores’) worden vanavond
ten altaar gedragen en de track loopt uit op een solo van
bandleider Nils Fischer zelf. Zijn collega’s kijken
bewonderend en het publiek luistert ademloos als hij zijn
bongo’s laat spreken.
En als we het al niet waren, dan zijn we nu écht overtuigd:
Nils Fischer is virtuoos en inderdaad misschien wel een van
de beste percussionisten ter wereld. Maar nog belangrijker,
hij is een liefhebber, een inspirator en een waardig gastheer
op zijn eigen feestje.
Timbazo was groots vanavond en Nederland mag trots zijn
op deze act!
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