Vaker was ik al de laatste donderdag van de maand in het Parooltheater geweest. Dan speelt namelijk jazzformatie DIG d'DIZ al sinds een jaar -bestaande uit baritonaxofonist Jan Menu, gitarist Maarten van der Grinten en contrabassist Jan Voogd- altijd MET een bijzondere gast. Zo speelde vorige maand jazz-icoon Ack van Rooijen nog met DIG d'DIZ. Het is die bewuste avond, dat de gast van vanavond alvast aangekondigd wordt: Een fluitist, maar dan een die ook shakuhatchi speelt. En alsof dat al niet mysterieus genoeg klinkt, wordt daaraan toegevoegd dat dit instrument totaal niet swingt, geen harmonieën kent en dat de muziek niet bedoeld is  voor andere oren dan die van de fluiter zelf. Dit prikkelt mijn nieuwsgierigheid en zorgt ervoor dat ik ook vanavond weer van de partij ben.

DIG d'DIZ begint de avond in eerste instantie zonder Starreveld, met een toepasselijk stuk genaamd "When Will The Blues Leave"; een prachtige inleiding tot de avond, zo blijkt later. Als fluitist Harrie Starreveld meespeelt, begint het verhaal. Op zijn fluit vertelt hij oude verhalen. DIG d'DIZ giet ze ogenschijnlijk moeiteloos in een hedendaags jasje. Mijn nieuwsgierigheid naar wat er over blijft als swing (ritme), harmonieën en ego wegvallen wordt gestild. Zoals Starreveld het beschrijft: "Het gaat om de stilte. Hoe langer je speelt, hoe meer de muziek de stilte gaat aankleden." En dat is inderdaad wat er gebeurt. Het publiek is muisstil, de oren zijn gespitst, de stilte is hoorbaar. Ik betrap me op het gevoel dat ik eigenlijk niet wil klappen tussen de stukken door, omdat ik de stilte niet wil verbreken.

Helder als een popsong heeft elk stuk een gevoel, een thema. Met verschillende sounds weten de vier muzikanten de essentie van de verschillende stukken vorm te geven. Als een klassieke muzikant is er gestudeerd op een bijzondere triller die een jonge kraanvogel imiteert. Het samenspel verloopt zo vloeiend dat de technische hoogstandjes me noch opvallen noch me ontgaan. Als jazzmuzikanten weten ze gezamenlijk de ritme- en harmonieloze muzikale meditaties tot een instant compositie te bouwen. Op het scherpst van de snede wordt geïmproviseerd. Op een gegeven moment leest Starreveld een schema in Japanse tekens en hebben de leden van DIG d'DIZ alleen wat poëzieregels voor zich.

De avond wordt afgesloten met het stuk "Lonely Woman", maar dan MET japanse fluit genaamd NO.  Later vertrouwt Starreveld me toe dat hij een slapeloze nacht heeft gehad van het feit dat hij moest improviseren. Iets wat hij nooit eerder deed, maar zijn fluitspel heeft hem geleerd dat hij het moment moet beleven en dat het dan nooit mis kan gaan. Al met al een zeer interactieve en geestverruimende avond.
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