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CD RELEASE

TONDO - L’ADORABLE LEURRE
TONDO IS :
Gilles CHABENAT :
draailier, composities, arrangementen
Maarten DECOMBEL :
gitaar, arrangementen
Fred POUGET :
klarinetten, doedelzak, arrangementen

VOLGENDE CONCERTEN :
22/09 : La Baie des Singes - Cournon d’Auvergne (63)
05/10 : Home concert - Gooik (B)
06/10 : Westelfolk Hollandse dreef 3, Westerlo (B)
07/10 : Muziekclub ‘t Ey - Belsele (B)
08/10 : Salvinskerkje - Limbricht (NL)

TONDO is een Frans-Belgisch trio, ontstaan vanuit een gemeenschappelijke passie voor traditionele
muziek en hedendaagse schilderkunst. Draailier, gitaar en (bas)klarinet schilderen hun melodieën
en soundscapes laag boven laag in de open ruimte van de TONDO, als in de eeuwigdraaiende cirkels
van het wiel van de draailier. Het is diezelfde tondo die doet denken aan de rondedans -zo populair
bij kinderen- die het pure plezier uitstraalt van het eenvoudige samenzijn, los van de tijd.
Rode draad doorheen het album is de band tussen de visuele en de akoestische wereld. Ze stimuleren en versterken elkaar, net als de muzikanten en artiesten van de lyrische abstractie, waarin
improvisatie en “het spelen in het moment” de muzikale natuur zélf zijn. Het ritme creeërt dan weer
een eigen verhaallijn, een plot vol boeiende beschrijvingen en beelden van verre landschappen.
“L’Adorable Leurre”, de titeltrack van het album weerspiegelt het werk van Gérard Gasiorowski,
welke kracht net komt uit de dubbelzinnigheid tussen figuratieve verbeelding en de vrijheid van de
picturale geste. De nummers “Estève” en “Motherwell” daarentegen zijn een directe hommage aan
adembenemende werken, net als die keer dat we voor het eerst oog in oog stonden met de onmetelijke oceaan.
De muziek en de kunst leiden ons even af van de vluchtigheid van het dagelijkse leven en schenken
ons een moment van eeuwigheid. Net genoeg tijd voor een rondedans. Net genoeg voor een laatste
cirkelbeweging van het wiel van de draailier.
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