
Geen verjaardag zonder terugblik: is Jazzlab
Series fel veranderd?
Torfs: ‘Toch wel, in 1993 ging het om een aan-
tal zalen die de krachten bundelden om
Belgische jazzmuzikanten uit de kroegen te
halen en hen betere omstandigheden aan te
bieden. Intussen is Jazzlab Series een onafhan-
kelijke vzw en richten we ons ook tot de cul-
turele centra.’
Lefever: ‘Je kunt de rol van Jazzlab Series moei-
lijk overschatten. Het is ongelooflijk welke kan-
sen jonge muzikanten dankzij hen krijgen. Je
ziet dat die gasten met plezier op het podium
staan, en ze worden er nog goed voor betaald
ook.’
Altijd fijn natuurlijk… 
Torfs: ‘Alleen spijtig dat we niet iederéén een
plek kunnen geven. Net omdat Jazzlab Series

Twintig concerten op één avond: maken jullie
het jezelf en het publiek niet heel moeilijk?
Mark Lefever: ‘Je wordt maar één keer twintig.
Ik vind het een origineel programma, ideaal om
een initiatief als Jazzlab Series te vieren. De
jubileumavond van vrijdag vind ik een geweldig
idee: daar komen muzikanten, persmensen,
zaalverantwoordelijken én toeschouwers
elkaar eindelijk tegen en kunnen we samen aan
de toog hangen.’
Blijkbaar hebben de zalen zelf de acts geko-
zen?
Mik Torfs: ‘Klopt, en dat maakt de affiche des te
specialer. Het zijn telkens groepen met wie ze
een bijzondere band hebben. De Werf in
Brugge bijvoorbeeld, zet Nathalie Loriers Trio
op het podium, omdat die daar in 1993 het
allereerste Jazzlab Series-concert gaf.’

| woord Barbara De Coninck | beeld Johan Martens

| 20 jaar Jazzlab Series: 20 zalen, 20 concerten, één avondInterview

‘JE WORDT MAAR ÉÉN 
KEER TWINTIG’

20 Jaar Jazzlab Series, 27 & 28 sep 
Info: www.jazzlabseries.be.

| Jazzlab Series organiseert al twintig jaar jazztournees en 
viert die verjaardag in stijl. Artistiek leider Mik Torfs en 

peter Mark Lefever hijsen zich in hun smoking voor 
het muzikale feest. Voor het programma geldt l’embarras du choix:

‘Vlaanderen zal gonzen van de jazz.’

| Muziek

41

‘JE KUNT DE ROL
VAN JAZZLABSERIES
MOEILIJK OVER-
SCHATTEN’

zo succesvol is, moeten we elk jaar pijnlijke
keuzes maken. Van de zeventig valabele kandi-
daturen kunnen we er maar negen een tour-
nee aanbieden, de rest blijft dus toch in de
cafés hangen. Vandaar dat we in de toekomst
de link naar scholen willen versterken en
beginnende bands meer omkadering willen
bieden.’

Ik snap niks van jazz
Leeft jazz dan zo hard bij jonge mensen?
Torfs: ‘Toch wel, al blijft het dubbelzinnig. Jazz
klinkt erg hip, mede dankzij muzikanten als Jef
Neve. Maar toch blijft het moeilijk om met een
puur jazzprogramma zalen te vullen. Vreemd,
want praat met gelijk welke muzikant of
muziekliefhebber en jazz zal ergens in het
gesprek opduiken.’
Lefever: ‘De huidige generatie benadert jazz
veel minder cerebraal dan vroeger, en dat is
goed. Het zijn mensen van deze tijd, die soul,
rock en funk kennen en die in hun muziek inte-
greren. Gisteren nog zei iemand me: ‘Ik snap
niets van jazz.’ Maar eigenlijk hoeft dat niet, je
moet alleen iets te vinden waaraan je je kan
vastklampen, zoals een baslijn of drumritme.’
Graag nog een paar suggesties voor 28 sep-
tember: waar vinden we jullie?
Torfs: ‘Misschien zak ik af naar de Rataplan in
Borgerhout, voor het optreden van Zahir
Collective en Alan Bern. Eerlijk: ik ken de band
niet, maar het klinkt boeiend. Op ontdekking
gaan op mijn eigen avond, spannend!’
Lefever: ‘Ik heb al een paar namen aan het
werk gezien, zoals de jonge, geweldige saxofo-
niste Marjan Van Rompay en Tuur Florizoone &
Didier Laloy.  Voor wie wil dansen, kan ik Score
Man in Kortrijk aanbevelen. Ze staan met
negentien op het podium en zijn geweldig.’


