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Het Robert Rook trio maakt moderne jazz met wortels in de rijke traditie van zijn 
voorgangers. De muziek is vol interactie en ontwikkelt zich in lange improvisatorische 
golven.  

Rook begon zijn muzikale jazz carrière in het kwintet van Wim Overgaauw in 1991. Hij 
studeerde in die tijd ook wiskunde aan de Universiteit van Utrecht. Als bandleider kwam zijn 
eerste cd in 1997 “Introducing Robert Rook“. Robert maakte o.a. TV opnamen voor Vrije 
geluiden en Los Angeles Jazz TV, speelde op North Sea Jazz festival en hij was gastsolist met 
het Jazz Orchestra Of The Concertgebouw. 

Het spel van drummer Bart van Helsdingen is meermaals bekroond: Nominatie Beste 
Jazzdrummer van Nederland 1988, 1994, 1996 en 2002 - Grote Prijs van Nederland - 
Solistenprijs Jazzfestival Au bout du Monde te Reinier (Frankrijk 2005). Hij speelt al jaren met tal 
van vooraanstaande jazz- en rock ensembles in Nederland en geeft ook solo-
slagwerkvoorstellingen. In het Robert Rook Trio zorgt zijn bijdrage voor levendigheid en 
avontuur.

De bassist van het trio, de Noor Thomas Winther Andersen, woont en werkt sinds 1989 in 
Nederland. Naast bassist is hij tevens bandleider en componist van zijn eigen groepen. Thomas
toerde met verschillende bands door Europa en de VS. Een selectie musici waar hij mee werkte
zijn: Jimmy Halperin, Håkon Storm (Line Up en Winther-Storm) Lee Konitz, Sheila Jordan,  
Michiel Borstlap, Jasper Blom en John Engels. Robert Rook en Thomas Winther Andersen werken
al meer dan 15 jaar samen in verschillende combinaties. De muzikale band die zij hebben 
resulteerde reeds meerdere opnames samen en in talloze concerten in binnen- en buitenland... 
Dat ze danig op elkaar zijn ingespeeld, draagt bij aan de kwaliteit van dit nieuwe album.

Over de nieuwe CD Momentum van het Robert Rook Trio schrijft muziekjournalist Bert Jansma: 

“Robert Rook is een jazzpianist die de aandacht van de luisteraar onmiddellijk naar zich toe trekt door de 
intensiteit van zijn spel: een intrigerende ontmoeting tussen drama en poëzie. Indringende verkenning 
getemperd door zachtheid en tederheid. Muzikale intelligentie gekoppeld aan een heldere verbeelding. Op 
deze nieuwe trio CD, Momentum, is dit allemaal aanwezig. Een persoonlijke touch wordt gecombineerd met 
de doordachte, gevoelige en swingende begeleiding van bas en drums, culminerend in een prachtige 
eenheid.”
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