
Stilte 
in de 
Studio

I  n juli 2011 kreeg ik een boekenbon voor mijn ver-
jaardag. Ik ging naar de boekenwinkel en na wat 
ronddwalen viel mijn oog op een exemplaar met een 
prachtige lotus op de voorkant: De Kracht van de Stilte, 
geschreven door Vijay Eswaran. Ik had diezelfde mid-
dag een afspraak, dus bladerde ik wat haastig door het 
boek en zag dat het mooi was vormgegeven—verschil-
lende groen- en bruintinten gaven het een aards gevoel 

en oosterse bloemmotiefjes aan de rand van iedere pagina 
maakten het helemaal af. Ik las een paar vetgedrukte citaten 
uit het boek:

“Pas als elke dag een meesterzet is, wordt uw leven een 
meesterwerk,”

stond er in grote witte letters op een zandkleurige achter-
grond, en

“Vier het leven elke dag, dien anderen met een lach”

op een mosgroene pagina. “Nou nou,” dacht de nuchtere 
Nederlander in mij, “wat een popiejopie uitspraken.” De 
stem van de scepticus in mijn hoofd vierde de dag met 
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een schaterlach om het hoge gehalte magisch 
denken in deze citaten. Maar naast mijn prag-
matische karakter, heb ik ook een zwak voor 
mooie woorden. Ik ben dol op bijzondere 
woorden, vooral als ze voorzichtig gekozen 
zijn en ook nog eens aestestisch weergegeven. 
Misschien zat er wel wat in om de sceptische 
stem voor een keer stil te laten zijn. Dus kocht 
ik het boek en ontdekte De Kracht van de Stilte 
op een onverwachte manier in mijn doorgaans 
luidruchtige leven als jazz-zangeres.

Het boek van Eswaran bleek naast de zweverige quotes ook veel prak-
tische informatie te bevatten. In het hoofdstuk Toewijding stond de 
volgende oefening:

(10 minuten)
A. Schrijf al uw plannen voor die dag op.
B. Doe geen te grote beloften, maar leg de lat ook niet te laag.

(10 minuten)
A. Bepaal uw doelen voor de komende zeven dagen
B. Bepaal uw kortetermijndoelen voor de komende twaalf maanden.
C. Bepaal uw langetermijndoelen voor de komende vijf jaar.
D. Schrijf deze doelen elke dag weer op.Mijn vijfjarige doel was destijds 

Mijn vijfjarige doel was destijds om een jazz album op te nemen. Echter, 
ik had geen band, geen studio, en geen geld. Dus stelde ik kortere doelen 
op om mijn ‘ultieme doel’ te bereiken. Inmiddels, bijna vier en een half 
jaar later, heb ik alle doelen op mijn lijstje bereikt behalve het album. 
En ik kan met trots zeggen dat dát over vier maanden gelanceerd wordt 
met een speciaal concert.

Hoe neemt men een album op in Thailand? Ik kan u vertellen dat het 
geen simpel stappenplan is, maar wel kan ik een tipje van de sluier 
oplichten over het proces, samen met mijn band Jazziam.

Athalie de Koning, welkom!

Wat een feestelijk moment om aan te sluiten. Athalie 
de Koning voegt zich vanaf dit jubileumnummer bij 
de vaste schrijvers van De Tegel. Welkom! Athalie 
kent Thailand en Nederland op haar duimpje. Ze was 
nog maar een paar maanden oud toen ze met haar 
ouders naar Thailand verhuisde. Ze groeide op in 
Thailand en Maleisië, maar woonde van tijd tot tijd 
ook in Nederland. Om aan het conservatorium te 
studeren, bijvoorbeeld. Athalie doet inmiddels een 
heleboel dingen maar is in de eerste plaats zangeres. 
Op verzoek van de redactie doet ze verslag van haar 
ervaringen.
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Band

Drie jaar geleden richtte ik Jazziam op. Voor die tijd zong 
ik altijd met verschillende ensembles, maar dat betekende 
dat ik vaak bij een optreden aankwam waar niemand de 
muziek van tevoren had bekeken. Ik miste de hogere kwali-
teit, en bovendien wilde ik graag originele nummers ten 
gehore brengen. Na lang zoeken vond ik de drie heren die 
ons ensemble compleet maakten: Paul op piano, Jade op de 
contrabas, en Nu op de drums. Samen vormen wij Jazziam, 
een combinatie van de woorden ‘jazz’ en ‘Siam’—omdat 
we voornamelijk jazz spelen en in Thailand zijn begonnen.

Het eerste jaar speelden we niet heel serieus; dat wil zeggen, 
we traden ongeveer eens in de twee maanden op bij een 
feestje en hadden er allemaal nog een voltijd baan naast. 
Daar wilde ik verandering in brengen, dus in 2013 maakte ik 
de enge beslissing om mijn vaste baan als muziekdocent op 
te zeggen. Ik gaf mezelf zes maanden de tijd om een basis-
inkomen te verdienen als zangeres—lukte het niet, dan zou ik 
weer muziekles gaan geven. Het lukte. Inmiddels spelen we 

gemiddeld drie tot vier shows per week, waarvan twee vaste 
dagen bij The Living Room in Sheraton Grande Sukhumvit. 
De eerste stap richting het ultieme doel.

Concept

Mensen die mij kennen, weten dat ik nogal ouderwets ben. Ik 
houd van jazz uit de jaren ’20-’50, gebruik graag een vintage 
microfoon en schrijf dikwijls brieven met de hand. Ik zeg 
niet dat alles vroeger beter was, echt niet, maar soms hunker 
ik naar de tijd waarin we Mens-Erger-Je-Niet speelden  
rondom de eettafel in plaats van CandyCrush ieder in zijn 
eigen hoekje. Ik ben een groot voorstander van Social Media 
en ik geloof dat je er veel goeds mee kunt bereiken, maar toch 
vind ik Face-to-Face vaak nog interessanter dan Facebook. 
Zo ontstond het idee voor Close.

Close is een live studioalbum dat gaat over contact maken. 
Contact tussen artiest en luisteraar, contact als mensen 
onderling. Veel bands maken gebruik van autotune en 
allerhande effecten waardoor je glad geproduceerde muziek 
hoort zonder de mens erachter te zien. Wat ik zo fascinerend 
vind aan live jazzmuziek, is dat de rauwheid van de muzikant 
nog echt te horen is. Een jazzband raakt geïnspireerd door 
het publiek en speelt vaak veel beter als er tussen zaal en 
podium wat gebeurt.

Met Close dagen wij de luisteraar uit al zijn zintuigen te 
gebruiken om dichter bij de wereld te staan, om herinne-
ringen op te halen en zijn omgeving opnieuw te ontdekken. 
Ieder album gaat gepaard met een mini ‘gift bag’ met daarin 
een aantal voorwerpen die verschillende nummers verte-
genwoordigen. Tijdens onze concerten vertel ik het verhaal 
achter deze voorwerpen. Een voorbeeld is ons nummer 
‘Wishing Time’(Muziek door Paul Bebington, tekst door 
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Athalie de Koning. © 2013 ). Een lied over een geliefde die 
bij de wensput staat en bereid is alles op te geven om maar 
bij de ander te zijn. “I’d spend not one coin, but a hundred-
thousand / If it could buy me more time with you.” De luiste-
raar krijgt een fluwelen zakje met daarin een munt om zijn 
of haar eigen wens te doen. Ik ben al sinds mijn dertiende 
enthousiast muntenverzamelaar en ieder zakje bevat een 
unieke munt uit mijn eigen muntenverzameling. Door zelf 
iets weg te geven waar ik enorm aan gehecht ben, wil ik 
de pijn van het gemis weergeven, des te meer als je een 
geliefde los moet laten. Ieder voorwerp in de gift bag heeft 
een verhaal, net zoals ieder nummer op het album Close.

Close is een live opname met alle imperfecties die daarbij 
horen, zodat de luisteraar het gevoel heeft bij ons in de zaal 
te zitten. Om het concept van Close te versterken, wordt het 
album niet online verkocht en alleen mensen die ons live 
hebben gezien kunnen het kopen. Dat klinkt misschien gek 
en zeker niet business-minded, maar het gaat hier niet om 

verkoopcijfers of roem, maar om contact en communicatie. 
Kunst in plaats van cash.

Studio

Dat klinkt natuurlijk mooi, kunst in plaats van cash, maar 
een album opnemen is niet gratis. Sterker nog, het is behoor-
lijk duur. Als we het studio proces heel erg versimpelen, zijn 
er drie stappen: opnemen, mixing en mastering. Opnemen 
wordt in de studio gedaan met de hele band en een geluids-
technicus achter de knoppen; mixing is het selecteren en 
fine-tunen door een andere geluidstechnicus in overleg/
samen met de bandleden. Mastering kun je het beste verge-
lijken met een filter zoals fotografen die gebruiken: de ‘kleur’ 
van het geluid wordt op alle nummers toegepast zodat het 
album als een geheel klinkt.

Om u een idee te geven: een producer in Thailand vraagt 
ongeveer 40,000 baht om een nummer op te nemen. 

Jazziam (Foto: Tim Mills)
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Ik heb ervoor gekozen om niet 
met een producer te werken, 
maar rechtstreeks met de geluids-
technici. Dat betekende voor mij 
veel meer werk—want nu moest 
ik ook nadenken over balans, 
arrangementen, timbre, locatie, 
apparatuur en meer—maar het 
scheelde meer dan de helft in 
kosten. Tijdens onze Europese 
toer in juli en augustus 2015 start-
ten we de pre-sales, waardoor 
mensen ons konden steunden 
met het realiseren van dit album. 
In Thailand verkopen we bij de 
lancering kaarten om de kosten 
te dekken. Winst zal het niet op-
leveren, maar hopelijk wel genoeg 
om dit werk te kunnen blijven 
doen en echt, oprecht contact met 
onze luisteraars.

Lancering

In maart 2016 is het zover: de 
lancering van Close. Voor die tijd 
moet er nog veel gebeuren om 
de vormgeving van het album 
en het concert rond te krijgen, 
maar ik zie uit naar een prachtig, 
elegant feest met de vrienden van 
Jazziam.

I n  D e  K r a c h t  va n  d e  S t i l t e 
staat:“Iedereen die we in ons leven ontmoeten, is als een 
gaatje in een fluit. Elk gaatje, iedere noot moet worden be-
speeld.” Ik zie ernaar uit om Close met de wereld te delen, 
om onze luisteraars van dichtbij te ontmoeten en iedere noot 
met volle overtuiging te spelen.

Wilt u op de hoogte blijven over de lancering van Close of een 
ticket kopen voor het concert waar het album wordt gepresenteerd, 
kijk dan op www.facebook.com/jazziaminfo. Reageren of meer 
weten? Bezoek www.jazziam.com of stuur een email naar athalie. 
dekoning@gmail.com.

Let op: één nummer! Dat betekent dat een album met tien 
nummers bijna een half miljoen baht kost, en dan hebben 
we het alleen over de studiokosten en nog niet eens over 
promotie, lancering, distributie, enzovoorts. Een producer 
die ik benaderde over een mogelijke samenwerking zei: “Bel 
me maar terug wanneer je anderhalf miljoen baht hebt.”

Als jonge band zonder grote sponsors en zonder muziek-
label hebben wij besloten om het album zelf uit te geven. 

Athalie de Koning (Foto: Tim Mills)
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