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Trompettiste Saskia Laroo tweemaal in Haarlem met pianist Warren Byrd
'Hiphop, dance, funk, ik doe het allemaal'

Haarlem – Een primeurtje. Saskia Laroo komt er bij het begin van het gesprek zelf mee:
Eerder op de dag kreeg ze een telefoontje van Jazzstad-programmeur Joost van 
Rijmenam. Of ze in augustus op het Haarlemse festival wil komen spelen. Natuurlijk wil
ze dat. Hartstikke leuk toch?
Maar eerst is de Amsterdamse trompettiste vanavond nog te horen in Joost z'n muziekcafe 
Stiels aan de Smedestraat en donderdag 18 april in In Den Uiver aan de Riviervischmarkt. 
Beide keren komt in elk geval de Amerikaanse pianist en zanger Warren Byrd mee.
We zitten in het Amsterdamse jazzcafe Casablanca aan de Zeedijk, waar ze eens per maand 
haar eigen avond heeft. Laroo vertelt over de Indiase vredesprijs die ze enkele jaren geleden 
kreeg. “We vlogen naar India, enkele dagen nadat er bomexplosies in Mumbai waren 
geweest. Het reisadvies was negatief maar we zijn toch gegaan. Die tournee hebben we toe 
'jazz for peace' gedoopt en dat viel zo in goede aarde dat ik in 2010 een vredesprijs kreeg. 
Daar heb ik zelfs het Nederlandse televisiejournaal mee gehaald...”
Noem een land en Saskia heeft er de afgelopen kwart eeuw wel gespeeld. Solo, met 
elektronica en samples, met een DJ, met een of meer rappers of met een complete band.
De laatste tien jaar is ook vrijwel altijd Warren Byrd van de partij, met wie ze haar meest 
recente album 'Two of a Kind; a Tribute to Mies and Monk' maakte. “warren kan aan de piano 



soms als Monk klinken,” zegt de trompettiste. “En van mijn spel wordt wel gezegd dat het 
soms op Miles Davis lijkt. Die plaat is voor ons een statement om ons te profileren als artiest. 
En als duo. Miles en Monk hebben nooit samen een album gemaakt. Die twee konden niet zo
best met elkaar overweg.”
Byrd is een achtenveertigjarige pianist uit Hartford, Connecticut. De jongste van zestien 
kinderen uit een muzikaal gezin en hoewel onbekend bij het grote publiek al decennia lang 
een hoog aangeschreven profmusicus. Zijn opmerkelijkste project is The Afro-Semitic 
Experience, samen met bassist David Chevan, waarmee hij een serie sterke albums maakte.
Laroo is een van de meest spelende muzikanten van Nederland. Het ene moment voor 
tienduizenden mensen op een festival in China, Rusland of – later deze maand – de 
Zimbabwese hoofdstad Harare, en een paar dagen later ergens in een kroeg in de provincie. 
“Ik vind het gewoon heerlijk om te spelen,” zegt ze. “Het is creatief, maar soms is het ook net 
sport. En het is heel sociaal. Maar ik pak niet alles aan, hoor. Ik probeer mij echt wel te 
focussen. Ik wil ruimte krijgen om te improviseren. En ik wil met aardige mensen spelen. En 
tenslotte wil ik er ook iets aan hebben voor mijn muzikale ontwikkeling.”
Ze is inmiddels de vijftig gepasseerd, Saskia Laroo. Dat betekent dat ze al ruim veertig jaar 
trompet speelt. Plus trouwens nog een handvol andere instrumenten. Na Fanfare De 
Eendracht in Den Ilp, waar ze opgroeide, en na haar conservatoriumstudie, speelde Saskia 
ondermeer bij Fra Fra Sound, Rosa King en Hans Dulfer. Daarnaast was ze actief in de 
opbloeiende azzdancebeweging, begin jaren negentig. Haar carriere kwam echter in een 
internationale stroomversnelling toen in 1994 haar eerste eigen album 'It's Like Jazz' 
verscheen. Sindsdien staat de Amsterdamse overal ter wereld op de podia. 
Ze is ook flexibel, Saskia. Ze past zich moeiteloos aan aan de vraag van een zaal of festival. 
Hiphop, dance, funk, ze kan het allemaal. “ik doe het ook nog allemaal,” zegt ze. “Al is dat 
voor sommige mensen wel verwarrend. Die verwachten een puur jazzconcert en dan kom ik 
met die 'verschrikkelijke elektronica'. Of ze komen voor rappers en dan sta ik daar jazz te 
spelen...”
“Die maandelijkse dinsdagavond hier in Casablanca is belangrijk voor mij,” zegt de 
trompettiste. “Het verbindt mij met Amsterdam. Ik hecht er aan, juist omdat ik zoveel reis. Hier
kom ik bekenden tegen; mensen die speciaal voor mij komen. En ik kan hier echt alles spelen
wat ik wil. Alles door elkaar.”
Dat blijkt een uurtje later, als Saskia samen met haar Nederlandse ritmesectie op het 
podiumpje staat. Warren Byrd is nog onderweg van Schiphol naar de Zeedijk – net 
aangekomen vanuit de Verenigde Staten. In de bar aanvankelijk vier wat oudere heren. Het 
publiek. Maar dat groeit al snel aan tot tien, vijftien.
Warren Byrd komt midden tijdens een stuk binnen, gaat direct aan de piano zitten en speelt 
mee – alsof hij alleen even snel naar het toilet is geweest. Een paar standards en eigen 
stukken passeren. Een swingend, door Byrd gezongen 'Route 66'. Maar dan komt er ook een 
bejaarde kunstfluiter bij de microfoon. Er verschijnt een groepje dames dat een beetje vroeg 
is voor de karaoke, die later op de avond begint. Twee van hen zijn jarig. Laroo zet 'Lang 
zullen ze leven' in. Polonaise! Het kan allemaal. Duidelijk wordt dat het grootste talent van 
Saskia haar onbevangenheid is, en haar enthousiasme. Meer dan muzikale diepgang.
'Natuurlijk is dit niet allemaal hoogdravende jazz,” zegt ze als ze even later bij de bar naar 
een solo van een van haar musici staat te luisteren. “Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat 
de mensen zich vermaken. Je wilt toch dat ze in de kroeg blijven.”

Saskia Laroo & Warren Byrd: Donderdag 11 april in Stiels, Haarlem; donderdag 18 april, In 
den Uiver, Haarlem.


