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De Standaard 
 
drie sterren 
 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180306_03394519?utm_source=standaard&utm_medium=soci
al&utm_campaign=send-to-a-friend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180306_03394519?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180306_03394519?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
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Jazzhalo artikel 1 
 
http://www.jazzhalo.be/interviews/rehabilitatie-voor-raymond/ 
 

Rehabilitatie voor Raymond! 

Op 2 maart verschijnt van "Imagine Raymond" de gelijknamige cd. Voor dit project rond 

de Amerikaanse componist en elektronicapionier Raymond Scott, versterkte Michel Mast 

zijn groep WOFO met extra muzikale en visuele kunstenaars. Als de naam Scott voor de 

buitenwereld al iets oproept, is dat voornamelijk omdat muziek van hem werd gebruikt 

bij populaire cartoonfilms… Raymond Scott verdient ècht wel beter, beklemtoont Michel 

Mast. 

 

 

Na het lezen van het persbericht stel ik vast: een bijzonder fascinerende figuur, die 

Raymond Scott, maar mij – en zonder twijfel ook het grote publiek – zo goed als 

onbekend. 

Michel: ‘Nochtans verdient deze componist véél meer belangstelling dan hij nu krijgt, want hij 

heeft echt wel zijn plaats veroverd in het midden van de twintigste eeuw. Weliswaar heeft hij 

op een bepaald moment enige erkenning gekregen – hij heeft wat hits geschreven – maar daarna 

is hij in de vergetelheid geraakt. Ten onrechte, want niet alleen bekleedt hij een belangrijke 

plaats in de muziek, bovendien was hij ook een pionier op vlak van elektronica. Het meest 

bekend is hij nog voor zijn soundtracks bij cartoons, maar dat was onbedoeld: die muziek heeft 

hij daar namelijk nooit voor geschreven. Op een bepaald moment is alles verkocht aan Warner 

Bros. Carl Stalling besliste toen om materiaal van Scott als score onder tekenfilms te plakken. 

http://www.jazzhalo.be/interviews/rehabilitatie-voor-raymond/
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Nu is het inderdaad wel zo dat die muziek zelf heel beeldend is en tegelijkertijd veel beelden 

kan oproepen: vandaar onze piste om ook met een videokunstenaar aan de slag te gaan, zij het 

dan met totaal ander beeldmateriaal.’ 

Hoe ben jij zelf met deze componist en zijn muzikale erfenis in aanraking gekomen? 

Michel: ‘Al geruime tijd – sinds pakweg 2012 - ben ik met mijn groep WOFO bezig het werk 

van Scott uit te spitten, zij het dan heel specifiek het jazzgedeelte ervan. En wel omdat WOFO 

dezelfde bezetting heeft als het sextet van Scott indertijd, sextet dat bij hem overigens 

‘Quintette’ heette. En ook met FES zijn we, ik denk rond 1998, al in aanraking gekomen met 

Scott: we speelden toen één compositie van hem. Kortom: ik was reeds via diverse kanalen met 

het oeuvre van die man in contact geraakt. En ook Xavier Verhelst bleek door die muziek 

bijzonder geïntrigeerd: hij heeft voor ons een aantal door Scott geïnspireerde stukken 

geschreven. Veel professionele muzikanten trouwens hebben naar Scott geluisterd, o.a. ook 

Zappa duidelijk, zoals je terecht zelf aangeeft na beluisteren van ons album. Maar bij het grote 

publiek is Raymond Scott totaal onbekend en Imagine Raymond ziet het als zijn missie om daar 

wat aan doen.’  

 

 

Om deze muziek te kunnen brengen, heb je WOFO omgevormd tot Imagine Raymond en 

Dijf Sanders binnen de gelederen gehaald. 

Michel: ‘We wilden met een uitgebreidere bezetting aan de slag gaan met het elektronisch 

gedeelte uit dat oeuvre, de output die zich in de jaren ’60 situeert. Scott, moet je weten, was 

verwant met Robert Moog, de uitvinder van de gelijknamige synthesizer, en is zelf 

onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen op het vlak van elektronische muziek. Nadat 

we Jon Birdsong al eerder aan ons kwintet hadden toegevoegd, hebben we nu ook Dijf 

Sanders en Victor Van Rossem in onze bezetting. Dijf, die momenteel heel erg in the picture 

staat, had zich voorheen ook al verdiept in het werk van Scott en was dus meteen geïnteresseerd 
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om deel uit te maken van dit project. Dat is een vruchtbare samenwerking geworden: zo heeft 

hij zich, naast een aantal andere zaken, ook gekweten van de postproductie van onze cd. Victor 

dan weer is het groepslid dat zorgt voor het visuele aspect tijdens onze concerten.’ 

Dat visueel element dat jullie in de liveoptredens integreren, wat moet ik mij daar concreet 

bij voorstellen? 

Michel: ‘Scott had een fascinatie om het menselijke mechanisch voor te stellen en het 

mechanische, menselijk. Dit verklaart enerzijds zijn reputatie als control freak en “drill 

sergeant” voor zijn muzikanten, en anderzijds zijn pionierswerk in de elektronische muziek. 

Machines waren tenslotte gewilliger dan menselijke uitvoerders. Videomaker Victor Van 

Rossem extrapoleert deze “schizofrenie” in de beeldmontages die het live programma 

begeleiden: ook in het beeld ontstaat de ontmoeting tussen analoog en digitaal; van analoge 

filmopnames die digitaal gemanipuleerd worden naar een onderzoek van de eerste digitaal 

gecreëerde beelden - die toen nog enkel via analoge middelen vastgelegd werden.’ 

 

 

De cd is zeer gevarieerd: in welke mate is dit de originele muziek zoals Scott ze heeft 

neergeschreven, werd met zijn composities vrij omgesprongen?  

Michel: ‘De composities van Scott zijn herkenbaar, al zijn ze grondig gearrangeerd door de 

band. Het is immers de eerste keer dat de elektronische composities (akoestisch) aangepakt 

worden. In de cd herken je 3 luiken: uit wat Scott in de categorie jazz heeft gecomponeerd, 

werd één sextet-stuk geselecteerd, maar tijdens concerten spelen we meer van dat specifieke 

repertoire; van zijn elektronische muziek hebben we vier à vijf stukken aangepakt; en we 

hebben één originele compositie van Xavier Verhelst op de cd gezet terwijl we tijdens 

concerten meerdere van zijn stukken uitvoeren. Wat Xavier schrijft, vertoont veel gelijkenissen 

met hoe Scott componeerde. Je zou hem een verwante ziel kunnen noemen, hij heeft zijn eigen 

schrijfstijl niet moeten aanpassen: er was al een natuurlijke verwantschap.’ 
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Dit lijkt mij muziek waar je live volop mee kunt ravotten waardoor geen twee concerten 

op elkaar lijken! 

Michel: ‘Live gaan we met deze muziek inderdaad uitgebreid tekeer! En valt van alles te 

beleven: improvisatie, elektronische klanktapijten, intermezzo’s, plaatsen waar het beeld 

primeert, … Tracks als ‘Baltimore Gas & Electric Co’ en ‘Lightworks’ zijn gebaseerd op 

commercials. In de set gooien we nog meer van dat materiaal.’ 

Interview © Paul Godderis, 17 februari 2018  -  foto's © Thomas Geuens 

 

‘Imagine Raymond’ verschijnt op W.E.R.F. Records (W.E.R.F. 154). 

 

De tournee georganiseerd door JazzLab Series: 

start op 20 maart en loopt tot 10 mei 2018: http://www.jazzlabseries.be/concertkalender/ 

 

Informatie: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Scott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jazzlabseries.be/concertkalender/
http://www.jazzlabseries.be/concertkalender/
https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Scott
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Jazzhalo artikel 2 
 
http://www.jazzhalo.be/reviews/cdlp-reviews/i/imagine-raymond-imagine-raymond/ 
 

Imagine Raymond – ‘Imagine Raymond’ 

 

W.E.R.F. Records 

Waar het tegenwoordig bon ton is om te kiezen voor een trip van electronics naar jazz, gaat 

Michel Mast tegen de stroom in met zijn ‘Imagine Raymond’ en opteert hij om vanuit zijn 

jazzuniversum toenadering te zoeken met de wereld van electrowizard Raymond Scott. 

Raymond Scott (1908-1994) was een heus fenomeen, actief in verschillende domeinen. Voor 

sommigen was hij de laboratoriumnerd die de meest bizarre instrumenten in elkaar knutselde 

en in zijn eentje de technische rubriek van elk muziekblad volledig voor zijn rekening kon 

nemen. Anderen kenden hem voor zijn nog gekkere geluidseffecten die hij maakte voor de 

soundtracks van tekenfilmfabriek Loony Tunes. Maar er was ook Raymond Scott die een zwak 

had voor jazz en musiceerde met zijn eigen kwintet/sextet. Niemand is perfect tenslotte. Het is 

precies die laatste zijde van de man zijn complexe persoonlijkheid die Michel Mast wil 

belichten met zijn nieuwste project ‘Imagine Raymond’, zonder daarbij de andere aspecten uit 

het oog te verliezen. Een muzikale gender-oefening als het ware. 

Aan de hand van acht stukken van de “weird professor” en eentje van Xavier Verhelst wordt 

jazz gelinkt aan de bizarre electroscheppingen van Scott evenals aan de cartooneske fratsen van 

Bugs Bunny, Roadrunner en Daffy Duck. Let wel, de focus is hoofdzakelijk gericht op jazz. De 

http://www.jazzhalo.be/reviews/cdlp-reviews/i/imagine-raymond-imagine-raymond/
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andere invloeden blijven uiterst beperkt. Misschien zelfs wat te beperkt. Van iemand die deel 

uitmaakt van het al even fantasierijke Flat Earth Society zou je net wat extremere 

buitensporigheden verwachten. Zeker met Dijf Sanders er bij. 

Dit doet uiteindelijk geen afbreuk aan de muziek, integendeel. Door de arrangementen en de 

hele uitwerking is het uiterst verrassend te horen hoe hedendaags en modern de composities 

van Scott kunnen klinken mits de juiste bewerkingen. De openingstrack slingert zich al meteen 

door verschillende stijlen met een haast klassiek piano-interludium tussendoor. Van hieruit gaat 

het verder door een tuin van muzikale lusten. Verplichte stopplaatsen zijn onder meer het Marc 

Moulin/Telex-getinte ‘Lightworks’, het funky ‘Celebration On The Planet Mars’ en ‘When 

Will It End’ met gamelan-verwante klankeffecten (een knipoog naar Dijf Sanders zijn 

Indonesisch avontuur ‘Java’?). 

De cd staat garant voor een pittige luisterervaring maar live klonk het tijdens Leuven Jazz nog 

net iets ruimer en speelser en werd de jazzondergrond nog steviger uitgebouwd door onder meer 

een aantal solo’s. De vintage visuals van Victor Van Rossem pasten perfect bij het ganse opzet. 

Zo klonk de intro uiteindelijk bijna als pure Hawkwind. Afwisseling genoeg nadien met een 

loungemoment en zelfs ethiojazz en een trip naar Mars. Met net nog wat meer afwijkende 

improvisatieaccolades is dit bij het einde van de JazzLab tournee gegarandeerd het evenement 

van het seizoen. 

Extra luistertip: de dubbel-cd ‘Manhattan Research Inc. - Composed and performed by 

Raymond Scott’ (Basta) met boekje van 144 pagina’s. Recent heruitgegeven op vinyl. 

 

MUSICI: 

Mattias Laga (klarinetten) 

Jon Birdsong (cornet) 

Michel Mast (tenorsaxofoon) 

Stijn Engels (piano, toetsen) 

Xavier Verhelst (basgitaar) 

Jonathan Callens (drums, electronics) 

Dijf Sanders (electronics) 

 

 

© Georges Tonla Briquet 

 

 

Informatie: 

www.jazzlabseries.be 

Lees HIER het gesprek dat Paul Godderis had met Michel Mast. 

 
 
 
 
 
 

http://www.jazzlabseries.be/
http://www.jazzhalo.be/interviews/rehabilitatie-voor-raymond/
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Jazzhalo artikel 3 
 
http://www.jazzhalo.be/reviews/concert-reviews/heerlijke-hommage-aan-raymond-scott/ 

Heerlijke hommage aan Raymond Scott 

Imagine Raymond, De Werf, 19 april 2018 

 

http://www.jazzhalo.be/reviews/concert-reviews/heerlijke-hommage-aan-raymond-scott/
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In het kader van de tournee georganiseerd door JazzLab Series, stond Imagine Raymond op 19 

april 2018 in De Werf in Brugge. De groep onder de bezielde leiding van Michel Mast bracht 

er tijdens een aanstekelijk concert de muziek tot leven die op de gelijknamige cd recent werd 

uitgebracht (W.E.R.F. 152). Bovendien viel er ook visueel heel wat te ontdekken want voor dit 

project werd de artistieke hulp van Victor Van Rossem ingeroepen. 

Een impressie in beelden vind je hieronder, waarvoor eens te meer dank aan Annie Boedt. 
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Foto’s © Annie Boedt  -  Tekst © Paul Godderis, 21 april 2018 
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MUSICI: 

Mattias Laga (klarinet) 

Jon Birdsong (cornet) 

Michel Mast (tenorsaxofoon) 

Stijn Engels (piano) 

Xavier Verhelst (bas) 

Jonathan Callens (drums) 

Dijf Sanders (electronica) 

Victor Van Rossem (beeld) 
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Jazzhalo artikel 4 
 
http://www.jazzhalo.be/reviews/concert-reviews/imagine-raymond-26-april-2018-in-de-casino-sint-
niklaas/  

Imagine Raymond, 26 april 2018 in De 

Casino Sint-Niklaas 

De toenemende digitalisering doet in onze wereld evoluties versnellen. Multimedia is snel 

een oud woord geworden, dat toch van pas blijft komen. Het adjectief was toepasselijk bij 

het concert van Imagine Raymond dat live muziek met wel getimede projecties 

combineerde. 

 

 

Stijn Engels met elektrische piano en Dijf Sanders met nog meer elektronische middelen 

duwden en trokken de drie blazers uit de frontlinie in een geestige mix. Minder opvallend, maar 

niet minder aanwezig onderhielden bassist Xavier Verhelst en drummer Jonathan Callens mee 

de ritmische gang van zaken. Met zeven muzikanten pakte Imagine Raymond uit als een 

compact orkestje. Dat voorzag vlotte muziekjes van meeslepende solo’s en zorgde met slimme 

tempowissels voor vertier en variatie. 

http://www.jazzhalo.be/reviews/concert-reviews/imagine-raymond-26-april-2018-in-de-casino-sint-niklaas/
http://www.jazzhalo.be/reviews/concert-reviews/imagine-raymond-26-april-2018-in-de-casino-sint-niklaas/
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Met afwisselend zwart/wit en kleurig beeldmateriaal verhoogde Victor Van Rossem de 

entertainmentfactor. De projecties sloten aan bij de muzikale bron van inspiratie en deden vaak 

denken aan de verbeelding van de jaren ‘50. Experimenteerdrift ging hand in hand met druk- 

en draaiknoppen, modulators, computers, een gamma aan machines die de mens het werk uit 

handen zouden nemen – tot vliegende schotels toe. Ze zetten de tijdsgeest in de verf waarin de 

toen zo vooruitstrevende componist Raymond Scott zich uitleefde. 

Zowel de akoestische en elektronische fasen van pionier Scott werden in de set van Imagine 

Raymond samengebracht. De klank zelf verwees tussendoor ook naar mono-opnamen. Als 

tenorsaxofoon, cornet en klarinet tegelijk de zaal inbliezen scheen de muziek door één kanaal 

gestuurd te worden. 

 

Een heel hedendaagse soundmix hoorden we wanneer de blazers in solo’s of twee combinaties 

aangingen met elkaar of met de elektrische of akoestische piano en Sanders waaier aan 

elektronica. Het knutselen met klankkleuren zat zo ingenieus in de arrangementen dat 

associaties met ingenieurs en hoogstaande technieken helemaal op hun plaats waren. Niettemin 
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vervlochten de updates en herwerkingen van de nalatenschap van Raymond Scott oud en 

modern in een heel toegankelijke voorstelling. Daarin passeerde ook humor die zich ooit leende 

voor tekenfilms uit de stal van Warner Brothers. In de ingekapselde ruimte voor improvisatie 

konden we voorin geïnspireerde solo’s bewonderen van Jon Birdsong, Mattias Laga en Michel 

Mast. Van opzij haalden de toetsenisten bijzonder fijn uit en ook de ritmesectie mocht hier en 

daar extra accenten leggen. 

 

Als sluitstuk en de uitsmijter werd nog een keer de cartooneske kant uitbundig uitvergroot. Het 

was volgens een strak stramien dat de kers op de slagroom bovenop de taart kwam. 
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Mattias Laga, klarinetten 

Jon Birdsong, cornet 

Michel Mast, tenorsaxofoon 

Stijn Engels, piano, toetsen 

Xavier Verhelst, elektrische basgitaar 

Jonathan Callens, drums, electronics 

Victor Van Rossem, beeld 

Pol Segers, techniek 

 

Tekst © Danny De Bock – foto’s © Cees van de Ven 

Deze recensie verschijnt ook op draaiomjeoren.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruzz Radio 
interview Dijf Sanders in radioprogramma Uptown op 24/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://draaiomjeoren.com/
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Written in Music 
 
http://www.writteninmusic.com/jazz/heerlijk-uitdagende-dinsdag-op-leuven-jazz/ 
 

Het blijft een kwestie van durven programmeren op een doordeweekse festivaldag en bij 

Leuven Jazz pakten ze de uitdaging maar al te graag aan met een divers, uitdagend 

programma. 

Vrijwel de gehele Belgische (met een paar Nederlandse afgevaardigden) jazzscene was 

overdag al op de been dus het was mooi om de zeer goed bezochte jazzmeeting te beëindigen 

met de albumpresentatie van Imagine Raymond in de grote zaal van de Schouwburg. Imagine 

Raymond is het nieuwe muzikale project van Michel Mast, die een grote groep zeer 

interessante muzikanten bij elkaar heeft gebracht om het werk te eren van grootmeester 

Raymond Scott (1908-1994). Niet alleen een vermaard componist (die onder meer veel 

muziek schreef voor de tekenfilms van Looney Tunes) maar tevens synthesizerpionier was. 

Met Dijf Sanders (Java) als elektronica wizard in de gelederen en de prachtige beelden van 

videomaker Victor van Rossem op een groot doek boven het podium werd de 

albumpresentatie een lust voor het oog en oor. In een grote muzikale diversiteit werd een 

prachtig concert gegeven dat in beelden een energiek tijdsbeeld liet zien en muzikaal 

uitdagend en prikkelend was. Zou mooi zijn als dit project snel langs meerdere zalen in de 

lagen landen zou gaan trekken. Dit moeten veel meer mensen zien! En dat zal gebeuren als 

Imagine Rayond in de Jazzlab series de komende weken door België trekt. 

(http://www.jazzlabseries.be/seizoen-2017-2018/imagine-raymond/) 

Het avondprogramma was verspreid over diverse plekken in de stad. Eerst, vlak na het eten, 

naar Het Narrenschip Vaart waar drummers Karen Willems en Eric Thielemans een fijn 

percussieduel aangingen. Twee drumstellen tegenover elkaar in de gave grote ruimte en elkaar 

dan uitdagen om met de meest spannende ritmes aan te komen blijft een feest om naar te 

kijken. Vooral als het zulke kleurrijke personen als Willems en Thielemans zijn. Natuurlijk 

werd het optreden niet alleen op de drums gevierd maar ging het ook met allerlei extra 

attributen vergezeld, om hun klanken extra kleur mee te geven. Geweldig begin van de avond 

in een prima gevulde ruimte. 

In het door ons eerder al veel geroemde La Conserve was het vervolgens de beurt aan +MDC 

III. De nieuwe band van Nordmann saxofonist Mattias De Craene die samen met twee 

geweldige drummers, Simon Segers en Lennert Jacobs, nieuwe muzikale wegen uitprobeert. 

Zeer interessante wegen zoals we al snel konden horen. De dynamiek van de twee drummers 

en de manier waarop zij ongedwongen met ritmes in een haast van tranceachtige roes de 

spanning opbouwen zijn de ideale grond voor De Craene om zijn fijn uitdagende sax spel op 

te laten weerklinken. La Conserve bleek wederom de ideale plek om aan de strapatsen van 

deze geweldige muzikanten een warme sfeer mee te geven. Van ingetogen tot aan uitbundig 

speelden de mannen een enerverende set die hongert naar veel meer. 

 
 
 

http://www.writteninmusic.com/jazz/heerlijk-uitdagende-dinsdag-op-leuven-jazz/
http://www.writteninmusic.com/jazz/dijf-sanders-java/
http://www.jazzlabseries.be/seizoen-2017-2018/imagine-raymond/
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Klara Late Night 
 
Herbeluister hier de Klara Late Night uitzending van 26 februari, waarin heel wat aandacht wordt 
besteed aan de gloednieuwe release van Imagine Raymond (W.E.R.F.152). De CD is sinds 2 maart 
wereldwijd te koop in de betere platenhandel, via www.dewerfrecords.com, en tijdens de concertn 
in maart (www.jazzlabseries.be). 
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister/6a81405d-d94e-11e5-9d78-00163edf48dd/f1daf05f-1b49-
11e8-94b7-02b7b76bf47f/ 
 

Radio 1 Allez Allez 
 
Gespot op Radio 1 in het programma Allez Allez (17 maart), de gloednieuwe release van Imagine 
Raymond.  
http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/e2476b1d-90d2-11e3-b45a-00163edf75b7/adb522f1-
29ec-11e8-94b7-02b7b76bf47f/ 
 

100% cultuur 
https://atv.be/programmas/100-procent-cultuur-100-cultuur-woensdag-11-april-58205 
 

 
 

In Mol loopt de expo Kunst in Koers. Hier toont kunstenaar Erik Nagels schilderijen die hij 

realiseerde met de koers in gedachten. We gaan op bezoek bij hem thuis. Theater Stap is een 

organisatie die toneel maakt met mensen met een beperking. Hun nieuwste voorstelling is een 

ongelooflijke reis rond de wereld. Het prachtige museum Hof Van Busleyden opent haar 

deuren met een unieke verzameling kunstwerken die gaan over recht en onrecht. 

http://www.dewerfrecords.com/
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister/6a81405d-d94e-11e5-9d78-00163edf48dd/f1daf05f-1b49-11e8-94b7-02b7b76bf47f/
http://radioplus.be/#/klara/herbeluister/6a81405d-d94e-11e5-9d78-00163edf48dd/f1daf05f-1b49-11e8-94b7-02b7b76bf47f/
https://www.facebook.com/imagineraymondscott/?fref=mentions
https://www.facebook.com/imagineraymondscott/?fref=mentions
http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/e2476b1d-90d2-11e3-b45a-00163edf75b7/adb522f1-29ec-11e8-94b7-02b7b76bf47f/
http://radioplus.be/#/radio1/herbeluister/e2476b1d-90d2-11e3-b45a-00163edf75b7/adb522f1-29ec-11e8-94b7-02b7b76bf47f/
https://atv.be/programmas/100-procent-cultuur-100-cultuur-woensdag-11-april-58205
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Jazzflits 
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Volume12 
 
 
https://blog.volume12.net/2018/04/27/machines-should-work-imagine-raymond/ 
 

Machines should work: Imagine Raymond 

Imagine Raymond, De Casino, Sint-Niklaas 

in het kader van de Jazzlab Series 

De laatste maanden word ik nogal geplaagd door een veelheid aan migraines. Het immer 

wisselende weer zit daar voor een groot deel tussen, en die ondingen zijn ondertussen dermate 

vanzelfsprekend dat ik gewoon kan functioneren overdag. Mijn doen en laten lijken mij vaak 

wel wat wazig, en ik onthoud nog veel minder dan vroeger, maar goede notities kunnen daar 

makkelijk aan verhelpen. Minder aangenaam zijn de avonden: het lukt gewoon niet om lang 

weg te gaan, laat staan om het geluidsvolume van de mij anders zo geliefde concerten te 

ondergaan. De concerten die ik al heb bijgewoond in 2018 zijn op twee vingers te tellen. Het 

aantal keren dat ik ’s avonds wat uitgezakt ben, op drie. Samen net goed voor één hand dus. 

Niet echt compatibel met een branche waar het nooit echt begint voor 21u. 

Toen ik de kans kreeg om te gaan luisteren naar Imagine Raymond, heb ik daarom even 

getwijfeld. Ik had echter al een paar kansen aan mij laten voorbij gaan (o.a. in Gent en in 

Leuven), en ik wou het echt wel horen. Sint-Niklaas is niet ver, De Casino is een goede zaal, 

en ik had de zoon mee om mij terug naar huis te dragen. 

Het concept Imagine Raymond is een heruitvinding van het vroegere Wofo, dat in 2012 reeds 

door Vlaanderen trok met een eerste interpretatie van de muziek van Raymond Scott (dezelfde 

Raymond uit de groepsnaam). Scott (1908-1994) was een Amerikaanse componist, muzikant 

en uitvinder en had een enorme invloed op de ontwikkeling en het gebruik van elektronische 

muziekinstrumenten —zo zou helaas pas echt na zijn dood blijken. Wofo bracht reeds een 

eerste eerbetoon aan de componist die niemand kant maar iedereen al heeft gehoord —hoewel 

Scott nooit echt een soundtrack heeft geschreven, werden zijn composities in meer dan 

honderd cartoons gebruikt. Met Imagine Raymond wordt het avontuur nog even verder 

doorgetrokken: de groep werd uitgebreid met electronicawizzard Dijf Sanders en videomaker 

Victor Van Rossem. 

Imagine Raymond is absoluut een visuele belevenis. Dat gaat van een bijna voor de hand 

liggende parallel tussen instrumentatie op het scherm en geluid (het klavier weerklinkt als het 

klavier op het scherm wordt getoond), over sinus golven en andere oscillatoren, tot een 

herwerkte soundtrack bij het bewegende beeld. Het beeldmateriaal wordt live bijgestuurd 

door Van Rossem, wat bijdraagt tot het improvisatorische karakter van de muziek. Van 

Rossem haalde zijn inspiratie uit archiefmateriaal uit (voornamelijk) de jaren 30 tot 50, 

waaronder deze (nu) hilarische IBM reclame, machines should work, people should think 

(korte stukje hieronder, langere versie op youtube). Met muziek van Raymond Scott 

natuurlijk! 

https://blog.volume12.net/2018/04/27/machines-should-work-imagine-raymond/
https://www.youtube.com/watch?v=_IZw2CoYztk
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In de composities sijpelt nog steeds duidelijk de hand van Xavier Verhelst door, en de 

uitbreiding met de electronica van Dijf Sanders is bijzonder complementair: een gedegen 

aanwinst, die de muziek een extra dimensie geeft zonder geforceerd over te komen of de 

overhand te nemen. Naast de herwerkingen van de Scott tunes zitten er ook een paar eigen 

composities tussen, die helemaal passen in de leefwereld van Imagine Raymond. Een 

bijzonder mooi eerbetoon. 

Voor wie meer wil weten over Raymond Scott is er de uitstekende documentaire 

Deconstructing Dad: The Music, Machines and Mystery of Raymond Scott (2010) (gezien op 

het Filmfestival in 2011). Het staat helaas nog niet op Netflix. 

(Voor de volledigheid: het einde van het concert hebben we helaas gemist: het was de trein 

van 22u of die van 23u —dat uurtje langer ging niet gelukt zijn.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imdb.com/title/tt1567766/
https://blog.volume12.net/2011/10/21/the-music-machines-and-mystery-of-raymond-scott/
https://blog.volume12.net/2011/10/21/the-music-machines-and-mystery-of-raymond-scott/
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Knack artikel 1 
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Knack artikel 2 
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Radio Panik  
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Gonzo 
 
 

 
 
 


