Drumster Anke
Verslype keert terug
naar haar roots

Ook al ben je al even weg uit
Ieper, is er een plaats in de stad
waar je graag naar terugkeert?
Anke: “Sowieso kom ik graag bij
mijn ouders op bezoek. En als ik
een echte plaats moet aanduiden,
dan kies ik het Bijlanderpad langs
de vaart. Toen we studeerden
wandelen we steeds langs dat
pad van het station naar huis.
Altijd een leuke plek voor een
wandeling.”

Begin december stelt Anke Verslype het nieuwe album van haar project ‘aki’ voor in
Het Perron. Genoeg reden voor een babbeltje met de uit Ieper afkomstige drumster
en frontvrouw.
Kun je ons iets vertellen
over je muzikale
parcours?
Anke: “Als kind volgde
ik les aan dé Academie
in Ieper, meer specifiek
de opleiding ‘klassiek
slagwerk’. Samen met
mijn zussen trok ik in
het middelbaar naar de
kunsthumaniora in Brugge
waar ik ‘woordkunstdrama’ koos. Die opleiding
schoolde me zowel in
drama, muziek als dans.
Omdat ik bij de start van
mijn hogere studies nog
niet wou kiezen tussen
drama en muziek, besloot
ik toelatingsproeven te
doen voor de richting
‘kleinkunst’ aan het
conservatorium van
Antwerpen. Twee jaar
ver in de opleiding werd
het me duidelijk dat mijn
focus op muziek zou
liggen, waarna ik de weg
vond naar de jazzstudio
in Antwerpen. Na drie
jaar muziektheorie en
‘pop en jazz drums’ aan
de jazzstudio, deed ik
opnieuw toelatingsexamen
aan het conservatorium,
deze keer voor jazz/drum.
De rode draad doorheen
al die periodes is dat ik
steeds deel uitmaakte
van verschillende bands,
eerst met mijn zussen en
later ook met mensen die
ik leerde kennen via de
opleiding.”

Begin december stel
je met aki je nieuwe
album voor in Ieper. Hoe
ontstond aki?
Anke: “aki ontstond als
mijn afstudeerproject aan
het conservatorium, zij het
in een andere bezetting.
In de oorspronkelijke
bezetting namen we een
eerste EP op in de studio
van Piet Candeel in Ieper.
Piet en Roos zijn mensen
die ik goed ken en die
altijd jonge muzikanten op
weg helpen. Niet alleen
voorzien ze in een plek
waar artiesten kunnen
creëren en opnemen, ze
zorgen ervoor dat ze iets
van mooie kwaliteit naar
buiten brengen. In mijn
hoofd is aki een project
geweest zonder een echt
vaste bezetting. Toen een
van de oorspronkelijke
leden naar Londen trok
om te studeren, ontstond
de huidige bezetting met
Marjolein (harp), Ruben

(bas) en Willem (gitaar).
Een tweede EP volgde
snel. Die EP werd opgepikt
door Klara en in datzelfde
jaar veroverden we een
spot op Jazz Middelheim.
Zo ging de bal aan het
rollen. Binnenkort komt
aki met een eerste album,
waarvoor ook Joachim
Badenhorst aki vervoegde.
Dat album stellen we voor
in Het Perron op
2 december.”

Als uitsmijter. Is er iets uit het
cultuurseizoen van Het Perron
dat je graag wil tippen aan de
Ieperlingen?
Anke: “Ik zag dat ‘Diva’
van Theater Froefroe op het
programma staat. Ik heb zelf
ook al mogen meespelen in een
van hun producties en het zijn
steeds prachtige voorstellingen.
De voorstelling ‘Diva’ zag ik zelf
ook al. Zowel het stuk als de live
muziek zijn echt de moeite. Mede
door de zanger die mij instant
kippenvel bezorgde. Een echte
aanrader!”
Een concert in Ieper, is dat iets
speciaals?
Anke: “Zeer zeker! Ik nodig alvast een
hoop familie en vrienden uit om te komen
kijken in Het Perron. Vaak spelen we met
aki verder weg, dus is het voor mij de
uitgelezen kans om eens te spelen voor
een publiek van bekende gezichten!”

aki | A Jazzlab Tour
Op vrijdag 2 december 2022
om 20.15 uur in
Cultuurcentrum Het Perron
Tickets en info via
www.hetperron.be/aki
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Hoe klinkt aki?
Anke: “Iedereen beschrijft
het anders, veel mensen
noemen het filmische,
sferische jazz. Zelf noem ik
het eerder minimalistische
jazz. Iemand zei onlangs
dat het een mooie
balans was tussen
jazz en hedendaagse
gecomponeerde klassieke
muziek. Daar kan ik me
misschien ook wel in
vinden.”
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