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Deze maand weer een aankondiging van een nieuwe Luisterrijk editie, dit keer:

"Jazz en Cinema".

Verder een artikel over "Pink Moon" en de "Muziekbank Agenda" met

aankondigingen van nieuws en gebeurtenissen rond de Muziekbank.

Vrijwilligers

De afgelopen maanden hebben verschillende nieuwe vrijwilligers mogen

verwelkomen. In de volgende uitgave stellen we een aantal van hen aan jullie voor.

Online

De overstap naar V-Smart houdt ons nog steeds bezig.

Op het moment werken we aan het uitlenen naar bibliotheken in Overijssel en

Gelderland

Je kan via de website van de Bibliotheek Enschede

(https://www.bibliotheekenschede.nl/) CD's zoeken en reserveren. Ook. kan je zien of

een cd aanwezig of uitgeleend is

De collectie is te bekijken op de website van de Muziekbank, hier kan je niet zien of een

cd aanwezig of uitgeleend is

Houd de website van de Muziekbank in de gaten voor de meest actuele informatie

(mededelingen, afwijkende openingstijden, etc.)

Aangepaste openingstijden

In verband met beperkte beschikbaarheid van onze medewerkers gelden de

volgende openingstijden:

Ma    11:00 – 14:00

Di      Gesloten
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Wo    Gesloten

Do     11:00 – 17:00

Vr      11:00 – 17:00

Za     11:00 – 15:00

Zo      Gesloten

Met vriendelijke groet,

Willem Smith

Bestuur Muziekbank

terug naar inhoudsopgave

Luisterrijk, Jazz & Cinema
Op 15 oktober is het thema van Luisterrijk "Jazz & Cinema".

Grote kans dat je bij het zien van een film niet zo op de muziek let. Wist je
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bijvoorbeeld dat de muziek bij Rosemary’s Baby (Polanski) werd geschreven door

een beroemde Poolse jazzpianist en componist? Beeld en geluid vormen meestal

een passend geheel. De muziek hoor je doorgaans meer op de achtergrond.

Vandaar dat ik vanmiddag de muziek van een CD heb toegevoegd aan de

filmfragmenten, op de voorgrond dus. Zo kun je van beeld en geluid genieten.

De filmfragmenten zijn vrij willekeurig geselecteerd. Soms ging het meer om de

muziek (bij ‘Les Staces a Sophie’ en ‘Les Tricheurs’) en soms om de beelden

(‘Temoins dans la ville’ en ‘Alfie’). Vaak zijn het korte scenes of trailers, soms

uitgebreide scenes zoals bij de film ‘Knife in the water’. Hopelijk wordt duidelijk dat

de combinatie jazz en cinema verassende resultaten kan opleveren.

Lezing met beeld en geluid: Cor Langen

Datum: zaterdag 15 oktober 2022

Tijd: 13:30uur tot 14:30 uur

Locatie: Openbare bibliotheek Pijpenstraat, zaal “De Pijpenla”.

terug naar inhoudsopgave

Pink Moon
Een film zonder Nick Drake
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Onlangs ging, onder meer in filmtheater Concordia, de Nederlandse speelfilm “Pink

Moon” in première. De titel is een rechtstreekse verwijzing naar de titelsong van

“Pink Moon”, de derde en laatste LP van de in 1974 overleden Engelse singer-

songwriter Nick Drake.

Toch is het liedje niet te horen in de film.

Regisseur Floor van der Meulen legt in het septembernummer van OOR uit dat

Drake’s erven zijn liedje niet wilden laten gebruiken in een film over “voltooid leven”.

Los daarvan is het niet verwonderlijk dat de muziek van de Engelsman weer in de

belangstelling staat. Zijn drie platen, “Five Leaves Left”, “Bryter Layter” en “Pink

Moon”, verkochten tijdens zijn leven minimaal.

Toch had Joe Boyd, die Drake voor zijn Witchseason Production tekende, bij Island

Records bedongen dat de platen altijd beschikbaar moesten blijven.

Een eerste golf van interesse kwam in 1979 toen de fraaie verzamelbox “Fruit Tree”

verscheen. Daarvan kwam in 1986 ook een CD-editie uit, dit keer met een extra



schijf vol thuisopnames en alternatieve studioversies.

Maar de massale vloedgolf aan postume belangstelling verkreeg de introverte

zanger pas in 2000 toen Volkswagen voor een commercial het liedje “Pink Moon”

gebruikte. Vanaf dat moment werden zijn platen massaal gekocht, coverden diverse

bekende en onbekende musici zijn songs en werden zijn liedjes veelvuldig in

speelfilms gebruikt. Recensenten gebruikten daarnaast zijn naam te pas en te onpas

om zangers (M/V) met een gitaar te vergelijken met Nick Drake en in Almelo

brachten zes nationale en internationale muzikanten een eerbetoon. Tenslotte

verschenen er verschillende documentaires en boeken over zijn leven en

raadselachtige overlijden.

Ook nu bloeit de belangstelling voor zijn muziek en persoon dus weer op.

Naast deze film covert Valerie June op haar nieuwste CD “Under Cover” het liedje

“Pink Moon” en bracht Richard Morton Jack met “Nick Drake: The Authorized

Biography” wederom een boek over hem uit. Dat boek suggereert overigens de

eerste geautoriseerde Nick Drake-biografie te zijn, maar die werd in 2014 al door

John Murray geschreven onder de titel “Remembered For A While”.

Kortom, de muziek van Nick Drake is weer “hot”. De Muziekbank heeft maar liefst

negen CD’s van zijn werk in de collectie, plus talloze verzamelalbums waarop zijn

liedjes prijken en platen van muzikanten die zijn werk coverden.

René Yedema

terug naar inhoudsopgave

Muziekbank Agenda
Een overzicht van komende activiteiten voor muziekliefhebbers.

za 15 okt – 13:30-14:30 u        Luisterrijk: Cor Langen over Jazz en Cinema 
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vrij 28 okt – Heruitgave van Revolver van The Beatles in nieuwe mix met

The Revolver Sessions

vrij 11 nov – Nieuw dubbelalbum Neil Young met The Crazy Horse: World

Record

vrij 18 nov – Nieuw album Bruce Springsteen met soulcovers: Only The

Strong Survive

za 19 nov – 13:30-14:30 u      Luisterrijk: Ed Tervooren over Muziek en

Notenschrift 

za 26 nov – Grote verkoop van cd’s en lp’s. Pijpenla, begane grond

bibliotheek

za 17 dec – 13:30-14:30 u       Luisterrijk: Didier Lecleir over Singer-



songwriters

terug naar inhoudsopgave
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