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Dit jaar viert Fantastival zijn 25e verjaardag. In de
aanloop naar het culturele evenement op 18
september stelt het Brabants Dagblad acts uit
Oss en omgeving voor.
Big Band 5-6-'07 uit het dorp Schaijk is misschien
wel de jongste bigband uit de regio. En dat uit zich in
de muziek die ze spelen. Nummers van Kyteman
komen voorbij, maar ook van Giovanca, Caro
Emerald en Jason Mraz. Zelfs het repertoire van Xfactor wordt niet onaangeroerd gelaten. "We willen
de bigband als muziekvorm een jonger karakter
geven. Het hoeft allemaal niet oubollig te zijn", zegt
oprichter Eric Hoekstra. "Bovendien heb je met
popmuziek gelijk half Nederland als publiek", vult Ton
Zwaans aan.

Misschien wel de jongste Big Band uit de regio: 5-6-’07
treed zondag op tijdens het Fantastival in Oss.
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Toch staat ook het spelen van jazz hoog op de agenda van Big Band 5-6-'07. Hoekstra: "Bij pop staat zang centraal. Bij
jazz komen de instrumentalisten aan hun trekken." Voor pianiste Eefje Meulepas zijn de jazzstukken het meest
uitdagend. "Maar juist de afwisseling tussen jazz en pop vind ik het leukst." Toen ze door Ton Zwaans bij de bigband
werd gevraagd, was ze gelijk enthousiast. "Tsja, bij de fanfare in Schaijk hebben ze geen piano hè. In een grote groep
optreden vind ik minstens zo leuk als solo."
In de vier jaar dat de bigband bestaat (de naam verwijst naar de oprichtingsdatum), is het snel gegaan. "We hebben al
op Jazz in Duketown in Den Bosch gestaan, dat is toch een hele stap", zegt Zwaans. Het werd een van de
hoogtepunten voor de bigband. "Toen we begonnen was het plein zowat leeg, maar toen ik tijdens het concert opkeek
van mijn piano was het hele plein opeens gevuld. Iedereen was laaiend enthousiast", verhaalt Meulepas.
Ook het pleinfeest in Schaijk vorig jaar was een moment suprême voor Big Band 5-6-'07. Ze traden op zondag op, een
dag na de luchtmachtkapel. "Dat was nog eens een voorprogramma", grapt Zwaans.
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