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magie van de solidariteit. Niemand haalt 
het in zijn hoofd om de andere te willen 
overtreffen maar je kan niet wegcijferen 
dat elke muzikant zijn ego heeft. We zijn 
daar allemaal gevoelig aan. Maar dat 
weet je en dat aanvaard je.

En dan is er nog het hoofdstuk Taxi-
Wars, momenteel een van de meest 
hippe gemene delers tussen jazz en 
rock.
Op compositorisch vlak is dit vooral jazz 
maar wat is jazz? Robin levert de compo-
sities, die dragen dan ook de stempel van 
zijn wereld. De energie en de impulsen 
komen dan weer vanuit de rockhoek, wat 
evident is aangezien Tom Barman op dat 
gebied vooral de stuurman is. Ik kende 
hem voordien niet en leerde hem onder-
tussen enorm appreciëren. De manier 
waarop hij teksten aanvankelijk improvi-
seerde en ze pas nadien ging uitschrijven, 
is impressionant. En hij doet dat zowel in 
het Engels als in het Frans. Tom bekijkt 
ook alles op een andere manier, veel 
strakker en georganiseerder. Jazzmuzi-
kanten zijn wat losser. Live gaat hij er vol-
ledig voor en van bij de eerste noten. Voor 
mij als drummer is dat wel heel intensief. 

Hoe kijk je terug op je verblijf in New 
York
Het was pas maanden na mijn terugkeer 
dat ik besefte wat ik geleerd had. Ginder 
kijk je steeds vooruit. Je gaat van het ene 
concert naar het andere. Ik had speciaal 
op voorhand heel wat gespaard want ik 
wilde echt zoveel mogelijk van de actie 
meemaken. Eens terug in België concreti-
seerden zich stilaan de opgedane ideeën. 
Hier wordt nu alles afgerond wat ik ginder 
begon. Wat mij het meeste opviel, was de 
dynamiek die er heerst op elk niveau. En 
ook de nuances, van heel stil tot ‘right in 
your face’. Ik had het gevoel dat de betrok-
kenheid veel groter is en van a tot z. De 
ontmoetingen met mijn grote helden of 
hen aan het werk zien in een kleine club, 
dat blijven natuurlijk herinneringen die 
ik koester. Tijdens informele jamsessies 
kreeg ik zelfs de kans te musiceren samen 
met o.a. Mark Turner en Chris Potter. 

En dan is er nu je eigen groep Urbex waar je 
opvallend in de kijker staat als componist. 
Geen evidentie. Bij een van de vroegere groepen 
waar ik bij zat, Metropolitan Laboratory, leverde 
ik indertijd ook al een paar stukken. Daarna ge-
raakte het componeren op de achtergrond. Op dat 
gebied had ik een schrik te pakken omdat ik meer 
en meer met topmuzikanten speelde. Ik voelde van 
mezelf dat ik nog niet klaar was voor dat niveau.  
Toen ik aan mijn eindwerk voor het conservatorium 
werkte, stelde ik vast dat componeren ergens het-
zelfde is als een instrument bespelen. Als je niet alle 
dagen oefent, lukt het niet. Ik geloof niet in een lumi-
neuze inval. Iemand die nooit iets geschreven heeft 
en plots een meesterwerk uit zijn mouw schudt, dat 

kan niet volgens mij. Met de lessen arrangement 
en compositie zetten ze je niet aan om zelf initia-
tief te nemen. Je moet je eigen discipline leren aan 
de dag leggen. Elke dag iets schrijven of tenminste 
proberen. Ik heb steeds mijn notaboekje bij. Zelfs op 
de metro in New York maakte ik notities. Zoals een 
schrijver of een journalist. Componeren is ingewik-
keld maar niet meer dan drummen, het zijn gewoon 
twee disciplines.

Wist je op voorhand duidelijk waar je naar toe 
wilde met deze cd?
Ik heb verschillende zones tussen dewelke ik pendel, 
van Aka Moon en Rachmaninov tot Senegalese muziek 
en Chris Potter. Tegenwoordig luister ik heel veel naar 
Miles zijn elektrische periode. Indertijd met de jongens 

van Metropolitan Laboratory, keken we uren naar de 
video van zijn concert op het festival van Wight. Fas-
cinerend hoe hij van bij de eerste noten iedereen me-
teen in de ban heeft! Dat alles blijft een belangrijke 
inspiratiebron, naast films, de mensen rondom mij en 
de stad New York. Ginder heb ik veel soundsamples 
opgenomen die ik in de toekomst verder wil gebruiken. 
De plek waar de hoesfoto’s genomen werden, werkte 
ook zo inspirerend. Dat was een verlaten ijscentrale 
in Charleroi. Belangrijk is dat je altijd blijft openstaan 
voor de meest diverse invloeden, al is het onbewust. 
Dat leerde ik van Fabrizio Cassol.

Georges Tonla Briquet

http://antoinepierre.be/index.html

Met TaxiWars toerde hij vorig jaar uitgebreid door 
Vlaanderen en Nederland. Philip Catherine vroeg 
hem als vaste drummer voor zijn trio toen hij pas 18 
jaar oud was. Daarnaast zit Antoine Pierre eveneens 
achter het drumstel bij jonge veelbelovende jonge 
groepen als LG Jazz Collective, David Thomaere 
Trio en Jean-Paul Estiévenart Trio. In januari stelde 
hij zijn eerste eigen project voor, Urbex, met in de 
rangen Jean-Paul Estiévenart, Toine Thys, Steven 
Delannoye, Bert Cools, Bram De Looze, Félix Zurs-
trassen en Frédéric Malempré. Van het ene hoogte-
punt naar het andere kan je stellen. Een overzicht. 

Thuis weerklonk er altijd wel een of ander muziekje. 
Niet verwonderlijk natuurlijk met een muzikant als 
vader (gitarist Alain Pierre) en een moeder die melo-
maan is. Vooral de ECM releases waren daarbij een 
constante, met voorop de platen van Keith Jarrett en 
Pat Metheny. 

Nooit de nood gevoeld om je af te zetten tegen 
de smaak van je ouders en te beginnen luiste-
ren naar hardcore metal of honky tonk?
Helemaal niet. Mijn ouders waren zeer breedden-
kend en hebben mij altijd gesteund. Aanvankelijk 
wilde ik architect worden maar de lokroep van het 
drumstel dat in huis stond, was groter. Tot nu toe 
blijkt dat ik de juiste keuze maakte (glimlacht). Van 
meet af aan was het de muziek van Pat Metheny die 
mij het meest aantrok. Vooral zijn More Travels met 
drummer Paul Wertico. Wat een sound! Al snel ging 
ik workshops en masterclasses volgen bij o.a. An-
tonio Sanchez. Ik schreef mij tevens in voor lessen 
bij Andrew Cyrille in New York met zijn combo. De 
volgende logische stap was het Conservatorium in 
Brussel want ik wilde absoluut les volgen bij Stép-
hane Galland. Ik was daar net afgestudeerd en kon 
al meteen voor een jaar naar New York dankzij een 
beurs. Het ging dus allemaal heel snel, dat besef ik 
nu pas ten volle.

Ondertussen bood Philip Catherine je aan bij 
zijn vast trio te komen spelen.
Een gelukkige samenloop van omstandigheden ei-
genlijk. Hij zag mij aan het werk tijdens een jamses-
sie in Dinant met een paar vrienden waaronder pia-
nist Igor Gehenot. Aanvankelijk was ik totaal niet van 
plan om mee te doen. Naderhand kwam Philip naar 
mij en zei dat hij mijn stijl apprecieerde. Daarna niets 
meer. Tot Greg Houben mij contacteerde voor een op-
treden met Philip die er zelf op aangedrongen had 
mij te vragen. Er volgden nog een paar losse samen-
werkingen. Tot de manager van Philip Catherine mij 
belde en mij een lijst met data voorlegde en vroeg of 
ik dan vrij was. Binnen het uur had ze mijn antwoord. 

Van bij het eerste concert tot nu nog steeds, leer ik 
telkens iets bij van Philip. Ik realiseerde mij eigenlijk 
niet dat ik meteen aan de top zat. Ik wist wel dat hij 
een wereldartiest is maar als jonge gast sta je daar 
niet bij stil. Hij is ook iemand zonder kapsones, wat 
het allemaal nog natuurlijker doet overkomen. 

Jullie eerste samenwerking in de studio was de 
cd ‘Côté Jardin’.
Toen trok ik al zowat anderhalf jaar met hem op. In die 
periode brachten we live vooral zijn Cole Porter reper-
toire. Ondertussen had hij heel wat nieuwe stukken bij 
elkaar geschreven. Veel voorbereiding was er eigen-
lijk niet voor we de studio introkken. Elke avond na 
het eten namen we met de groepsleden de nummers 
door die we ’s anderdaags zouden opnemen. Het ging 
er losjes aan toe. Veel concrete afspraken werden er 
niet gemaakt. Op die manier behielden we een frisse 
kijk. Ik vond het natuurlijk een hele eer dat ik de eerste 
drummer was die de nieuwe nummers mocht inspelen. 
Ik luister nog veel naar die plaat.

Ook Toine Thys kwam bij jou aankloppen voor 
zijn trio met Arno Krijger.
Hij had mij aan het werk gezien toen we eens samen 
op dezelfde affiche stonden. Joost van Schaik was 
toen zijn vaste drummer maar er doken problemen 
op met agenda’s. Zo kwam Toine bij mij terecht. Het 
was net het moment dat de nieuwe cd Grizzly op-
genomen werd. Het interessante aan dit trio is de 
afwezigheid van een bassist. 

Je maakt tevens deel uit van de jonge super-
groep LG Jazz Collective. 
De groep rond gitarist Guillaume Vierset, bovenal een 
heuse vriendenbende. Guillaume, Félix Zurstrassen 
en ik hebben twee jaar een appartement gedeeld. 
Nadien is Igor er ook bijgekomen. Met vrienden 
spelen is leuk maar heeft ook zijn nadelen. Er is de 

Je drumt bij een van 
de hipste bands, een 
meester gitarist met 

wereldfaam vraagt je 
om zijn trio te vervoegen 

en je krijgt een beurs 
om een jaartje in 

New York te studeren 
waar je bevriend raakt 

met de grote namen 
uit de hedendaagse 
scene. Je zou voor 

minder gaan zweven. 
Niet Antoine Pierre.

Antoine Pierre

“Het ging allemaal heel snel, 
dat besef ik nu pas ten volle”

◗	FOCUS

Antoine Pierre: 

“Belangrijk is dat je altijd 
blijft openstaan voor de 
meest diverse invloeden, 
al is het onbewust”


