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DAAN HERWEG TRIO 
Lucid Musings 
Key Element Music 
 

 
 

Bezetting: 
Daan Herweg (p), 
Pat Cleaver (b), 
Tuur Moens (d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUGILÉ  
A Promise 
OAP Records 
 

 
 

Bezetting: 
Rugilé Daujotaité (voc), 
Robert Rook (p, keyb), 
Luciano Poli (b), 
Victor de Boo (d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERVOLG JAZZ OP DE PLAAT 

 

Daan Herweg heeft de afgelopen tien jaar niet stil gezeten. Hij 

was pianist in de band Quincey, was componist, muzikaal leider 

en pianist bij Caro Emerald, en is dat nog steeds bij Finn Silver. 

Verder is Herweg lid van het Liquid Music Quintet van Teus  

Nobel en van Loet van der Lee’s Holland Big band. En ook nam 

hij samen met zangeres Anne Chris haar nieuwe cd ‘Just Kissed  

The Sun’ op. Op ‘Lucid Musings’ heeft Daan Herweg eindelijk ook 

zijn eigen werk op cd gezet.  

Daarvoor werkte hij samen met bassist Pat Cleaver en drummer 

Tuur Moens. Cleaver is geboren in Engeland, opgegroeid in 

Frankrijk en afgestudeerd in Brussel en Amsterdam. Moens is 

Belg en heeft zichzelf als drummer ontwikkeld. Hij studeerde af 

bij Codarts in Rotterdam en drumt onder meer bij zangeres 

Ntjam Rosie.  

Op de cd wordt pure jazz gespeeld. Pop- en soulinvloeden ont-

breken. Of het zou de aparte ‘groove’ van ‘Crooked tango’ moe-

ten zijn. De stukken op ‘Lucid Musings’ zijn compleet en bewe-

gen zich met volle akkoorden door de kamer. De muziek blijft de 

hele cd stromen.  

Frappant is de keuze van ‘A flower is a lovesome thing’ van Billy 

Strayhorn. Deze enige ‘standard’ valt wat buiten dit kader van 

de muziek op deze cd. Herweg speelt het nummer solo. De no-

ten staan als het ware op zichzelf, terwijl in zijn eigen stukken 

sprake is van een waterval.  

Hessel Fluitman 
 

Bekijk ‘Cupid’s game theory’, een nummer van de cd: 
http://bit.ly/1iegCzr 
 
 

Dat zij dit jaar haar bachelorstudie als jazzvocalist aan het Ko-

ninklijk Conservatorium in Den Haag cum laude afsloot is onge-

twijfeld mede het gevolg van haar uitstekende zangtechniek. 

Goede frasering en mooie dynamiek typeren technisch gezien 

haar uitvoering. Maar wat bij de uit Litouwen afkomstige Rugilé 

Daujotaité bovenal tot de verbeelding spreekt en haar debuut  

‘A Promise’ een indrukwekkende glans geeft, is haar overtuigen-

de en oprechte toewijding aan de muziek. Je hoort haar geloof 

in de betekenis van muziek, je voelt dat ze zingt en musiceert 

vanuit een missie. Haar betrokkenheid bij muziek en tekst  

creëert een puurheid en een presentie die je meeneemt in ‘het 

verhaal’.  

Maar laten we het onderhoudende karakter van haar debuut niet 

onvermeld laten. Er wordt heerlijk gespeeld, het swingt fantas-

tisch in de uptemponummers en haar improvisaties zijn soepel 

en scherp. Naast jazzrepertoire van Monk, Coltrane en Silver 

zijn ook haar gevoelige vertolkingen van Litouwse ‘traditionals’ 

zeer fraai. Wat wil je ook met musici als pianist Robert Rook, 

drummer Victor de Boo en de in Nederland werkende Italiaanse 

contrabassist Luciano Poli. Er wordt strak en gedreven gespeeld, 

maar evenzeer met flair en vanuit een aanstekelijk gevoel van 

vrijheid. Gepassioneerd is dus het woord.  

Met ‘A Promise’ bedoelt Rugilé een spiritueel appèl, een belofte 

aan het bedachtzaam bewonen van deze wereld, maar de titel 

van het album mag gerust en zonder voorbehoud ook betrek-

king hebben op haar. Het is met recht een veelbelovend debuut 

van een getalenteerd en inspirerend jazzmusicus. 

Frank Huser 
 

Rugilé live met ‘Round Midnight’: 
www.youtube.com/watch?v=Kt23CYvpTwg 


