De uitgave telt 36 pagina's. De vormgeving
is simpel gehouden, met een goedkope en fantasieloze omslag. De twee nietjes in de rug versterken de indruk dat het om een low budgetuitgave gaat. Het zetwerk en de opmaak zien er
overigens keurig uit. Het boekje is verkrijgbaar
bij de muziekhandels Broekmans & Van Poppel
en Saul Groen in Amsterdam, en Albersen in
Den Haag.
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is een \verkboek, met veel theoretische uitleg, steeds

stukken,

gevolgd door oefenmateriaal. Opvallend is dat
uitgewerkte muziekvoorbeelden in de vorm van
complete stukken ontbreken, maar dat is logisch:
het gaat immers om improviserend musiceren.
Een diepgaande bespreking van dit boek is
alleen mogelijk,wanneer de recensent de methode
zelf in grote lijnen zou doorwerken of met een
leerling zou gaan doen. Daartoe had ondergetekende geen mogelijkheid. Bovendien
zou een uitvoerige bespreking van een
toch wel behoorlijk op de studie van
lichte muziek toegespitste methode
enigszins buiten het kader van dit tijdschrift vallen, waarin als regel geen al te
specialistische jazzliteratuur
wordt
besproken. De boekjes uit de hoek van
de lichte muze die in deze kolommen

maar zodra de akkoordenschema's

wat

geavanceerder worden, weet hij of zij niet wat te
doen om een betekenisvolle solo neer te zetten.
[. . .] De andere muur waar men tegenaan
is de 'voicingmuur'.
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worden behandeld, zijn alsregel bruikbaar
voor de algemene, klassiek opgeleide,
pianodocent. Kluivings boek is in dit
opzicht een grensgeval. Vandaar dat de
redactie het in ieder geval onder de aandacht van de lezers wilde brengen.
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Het boek is te verkrijgen of te bestellen
in de bladmuziekwinkel voor € 39,95 of

76

bij www.jazzypiano.nl

voor € 32,50.

