Persbericht januari 2014
De Kogel is door de kerk.
Na veel voorbereiding introduceren wij u salsaband Acción con clave.

Na jarenlang voor diverse bands gespeeld te hebben is Frank Dijkstra inmiddels een bekend
gezicht in de latinsceen. Niet alleen als zeer ervaren latinpianist, maar ook als leverancier in
geluid heeft hij reeds vele locaties in Europa voorzien van muziek, geluid en licht op maat.
Dat het voor een beroepsmuzikant in Nederland aanpoten is om je boterham te verdienen hoef
je hem niet te vertellen. Het is hollen en stilstaan in ons vak en je hebt altijd met zoveel
factoren te maken dat je jezelf soms voorbij rent. In 2013 merkte hij dat de crisis ook in
Nederland toesloeg. Er werden minder bands geboekt vanwege de kosten men draaide liever
met een DJ. De geluidsets die hij neer mocht zetten werden kleiner en goedkoper. En met klap
op de vuurpijl stopte Salsaband Axioma te bestaan waar hij reeds een aantal jaren deel van
uitmaakte.
Kortom tijd om in actie te komen. Na veel nadenken en brainstormen met verschillende
partijen heeft Frank ervoor gekozen om een leuke groep gemotiveerde en goede muzikanten
bij elkaar te brengen om een fris repertoire in te studeren. Hij sluit zich een paar weken op en
schrijft alle arrangementen voor de gehele band zelf. Daarna volgen de repetities. Uiteindelijk
gaat hij voor een setting van 9 vaste bandleden met wat vaste invallers met de mogelijkheid
om de band uit te breiden op grote podia. De frontlinie wordt Rudy Varela met zijn stem als
Marc Antony en Asdrid Diaz die zowel nummers van Celia Cruz als Nostalgia ten gehore
brengt.De drie vaste blazers (twee trompet Ronald Kormelink en Kees Kamphuis en een sax
Philip de Goey) waarmee hij jaren bij Axioma heeft gewerkt stappen in en helpen hem met
de blazersarrangementen. Als klap op de vuurpeil wil de ervaren latin bassist Tyron Collis
zich aansluiten en zo krijg de band al een vaste setting met hem zelf achter de piano. Hij krijgt
de percussie rond met Nique Quentin en Elvin Marchena en de band heeft een gezicht.
Nu nog de naam??? Na veel wikken en wegen is gekozen voor de bandnaam salsaband
Acción con Clave.
De betekenis van Acción con clave = kernactiviteit, of letterlijk vertaald actie met clave.
De claves zijn de stokjes waarmee in Zuid Amerika het ritme (ook wel de clave) getikt wordt.
Daarnaast is het een muziekinstrument voor kleine bands die zonder versterking spelen.
Kortom de naam en het logo alles is inmiddels een groot geheel en samen met het team van
gemotiveerde muzikanten kan salsaband Acción con clave van start gaan!

