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De pups 

waren 

volledig ver-

bouwereerd 

dat de zaal 

tijdens een 

eerste gig 

was 

uitverkocht

nergens in Europa tijdens een eerste gig de zaal 
uitverkocht. Ze voelden zich gelijk welkom door het 
enthousiaste publiek. “Wij voldoen blijkbaar aan de 
smaak van het Nederlandse publiek en dat is een 
bijzondere ervaring. Het publiek hier is respectvol, 
maar toont ook uitbundigheid wanneer ze het naar 
hun zin hebben. Het is grappig, want elk Europees 
land is zo anders. In Schotland lijkt het alsof we 
hardrockrepertoire spelen van Metallica: het publiek 
gaat helemaal uit hun plaat, terwijl Duitsers juist stil 
en geconcentreerd luisteren en respect tonen. Het is 
tof om die verschillende reacties te beleven”, aldus 
League.   

Boodschap
De band voelt zich echter zo thuis in Nederland, dat 
ze diverse workshops gaven aan de conservatoria 
ArtEZ (Arnhem) en Codarts (Rotterdam) en het 
album We Like It Here (2013) opnamen in Kytopia. 
Hier kwam de band terecht dankzij het advies van 
en introductie door Mike Bindraban en Jurjen 
Mooiweer (GMC). Nadat Michael League een 
rondleiding had gekregen van Kyteman, was hij 
verkocht. Bovendien vereist een studio-opname met 
een grote band veel logistiek regelwerk. De 

Michael League (1984) oogt vermoeid. Hij gaapt 
regelmatig en knijpt zijn ogen tot kleine spleetjes. 
Niet zo vreemd als je drie dagen vanwege een 
staking hebt vastgezeten op een luchthaven in Zuid-
Afrika. Hij en zijn mannen van Snarky Puppy zijn 
globetrotters en slechts zo’n dertig dagen per jaar 
thuis. De bassist en bandleider is tevens graag in 
Nederland, zijn tweede thuis. Na een kop muntthee 
keert zijn energie terug en vertelt hij enthousiast 
hoe de ‘Dutch Connection’ tot leven kwam. 
De introductie verliep bijzonder: “Tijdens onze 
eerste Europese tournee in 2012 verbleven we in 
Engeland. Ik ontving een mailtje van Robert Soomer, 
van Radio 6. Hij nodigde ons uit om te gast te zijn 
bij het programma Mijkes Middag Live. Dat vonden 
we te gek, maar het was niet te doen om met 
dertien man alleen voor een radioshow over te 
komen. Soomer bracht ons in contact met onze 
huidige agent Mike Bindraban van Good Music 
Company (GMC), die op korte termijn een aantal 
concerten organiseerde en ons op de Nederlandse 
kaart zette.” 
Snarky Puppy stond onder andere in een uitverkocht 
LantarenVenster. De pups waren volledig 
verbouwereerd, want ze hadden op Londen na, nog 

Snarky Puppy’s 
Dutch Connection
Ze zijn een van de meest succesvolle instrumentale jazzbands 

van de planeet en bezoeken ons land opvallend vaak. Snarky 

Puppy nam de plaat We Like It Here op in Kytopia, gevolgd 

door een nieuwe live-dvd met het Metropole Orkest. Ze doen 

een clubtour in mei en staan wederom op North Sea Jazz. 

Michael League: “Nederland is mijn tweede thuis.”
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“Ik voel mij 

echt 

verwant 

met Colin 

Benders. We 

zijn beiden 

ambitieus, 

musiceren 

op hoog 

niveau en 

leiden een 

grote band”

frontman zag dat alleen zitten in Nederland, 
Duitsland of Groot-Brittannië. “Bij ons gaan dingen 
altijd anders, we zijn een lastminuteband. We 
hebben een hoge mate van flexibiliteit nodig en dat 
kan hier. Daarnaast zijn we pas sinds twee jaar aan 
het toeren in Europa. We vonden dit zo vruchtbaar,  
dat we een boodschap wilden zenden aan ons 
publiek: we willen hier graag blijven komen.” 

Lokale musici
Een week lang vertoefde de band in Utrecht, met 
elke avond een jamsessie tot in de late uurtjes en 
met aanwezig publiek tijdens de opnamen om het 
live-gevoel te evenaren. Nieuwe stukken werden 
grotendeels in die week geschreven en opgenomen. 
Hier werkten ook Nederlandse muzikanten aan mee, 
zoals het violistenkwartet van Yannick Hiwat en 
percussionisten Steven Brezet en Julio Pimentel. 
Laatstgenoemden waren door Snarky Puppy’s 
percussionist Nate Werth gespot tijdens een 
afterparty van North Sea Jazz. Na afloop stapte hij 
op de Nederlanders af en vroeg hen of ze een keer 
wilden meewerken. Een retorische vraag. Tot hun 
verbazing kregen ze - toen Snarky Puppy al in de 
studio bezig was - een telefoontje of ze naar 
Kytopia wilden komen. League: “We proberen altijd 
contact te leggen met lokale musici, zolang ze te 
gek zijn en bij ons passen willen we met iedereen 
werken.” 
Verder was uiteraard ook Colin Benders de hele 
week van de partij, hij coördineerde alles. “Colin is 
heel bescheiden, helpt overal aan mee. Ik voel me 
echt verwant met hem. We zijn beiden ambitieus, 
musiceren op hoog nievau en leiden een grote 
band. Hij is meer een kunstenaar: hij doet geen 

Naam: Robert Soomer
Functie: Producent Radio 6
Link Snarky Puppy: “Onze vaste technicus, 
Dick van der Fluit, stuurde mij een mailtje 
met wat YouTube-links van Snarky Puppy. 
Ik had nog nooit van die band gehoord, 
maar ben altijd op zoek naar nieuw talent. 
Hun sound en professionaliteit sprak me 
direct aan. De video’s waren van hoge kwali-
teit en er zat goede audio bij.”
Uniek: “Muzikaal is het ook een dikke tien. 
Zo’n strakke band is uniek, met originele en 
lastige composities, een stevige ritmische 
basis en te gekke solo’s. De muziek staat he-
lemaal in het nu, met links met het verleden. 
Het speelplezier straalt er van alle kanten 
vanaf!”
On the spot: “Het optreden tijdens Mijkes 
Middag was in een intieme setting. De band-
leden maakten knap gebruik van de be-
perkte ruimte door met minder elektronica 
te spelen. Het was voor Nederland de eerste 
kennismaking met de band. Het publiek en 
de aanwezige andere muzikanten gingen uit 
hun dak. Opvallend was dat de groepsleden 
met veel respect naar de andere acts luister-
den. En ze hebben gejamd met onze huis-
band The Ob6sions.”
Verbondenheid: “Michael is sindsdien een 
graag geziene gast bij Radio 6. Onlangs is 
hij nog een uur bij Winfrieds Woonkamer te 
gast geweest om zijn favoriete muziek te la-
ten horen. Natuurlijk hebben ze het nu ont-
zettend druk en moet het allemaal passen, 
maar Snarky Puppy is zeer bereidwillig om 
dingen voor of met Radio 6 te doen. Dat vin-
den we heel tof!”
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Snarky 

Puppy 

creëert alles 

on the spot. 

Ze repeteren 

nauwelijks

korte termijn. Het Metropole is mijn favoriet, het is 
het enige orkest dat goed kan grooven en zo breed 
inzetbaar is. Dirigent Jules Buckley werkte samen 
met mij aan de arrangementen. Een zeer leerzame 
ervaring, want ik had nog nooit muziek geschreven 
voor een orkest”, aldus League. De bassist legt uit 
dat hij een specifieke instrumentatie selecteerde, 
waardoor het geheel een donkerder en zwaarder 
geluid krijgt. De trompetten zijn vervangen door 
meer strijkers, trombones, hoorns en een tuba. 
Gecombineerd met de eigenzinnige sound van 
Snarky Puppy moest daardoor volgens League een 
frisse en filmische sound ontstaan. 
Tijdens de live-opname half april in het Dordrechtse 
Energiehuis, is dat direct duidelijk. De entourage 
helpt ook: de robuuste zaal is sfeervol verlicht, 
waarbij de intimiteit optimaal is benut. De slechts 
honderd bezoekers zitten tussen het orkest en de 
band in. De muziek vloeit binnen via koptelefoons, 
wat de beleving nog intenser maakt. Verschillende 
‘bomen’ vullen het decor aan en verwijzen naar het 
thema van de vier suites die League heeft 
geschreven. Een reis langs persoonlijke plekken, 

concessies. Die mentaliteit is inspirerend. Ik ben 
diplomatieker, sneller geneigd om mijn idealen op te 
geven. Dat heeft ook te maken met het gebrek aan 
subsidies in de VS. Het is stoer om iemand z’n hart 
te zien volgen. Dat moet ik ook meer doen.”  

Next best thing
Inmiddels volgt League zijn idealen al vaker. Sinds 
twee jaar gaat het hard en maken ze een 
verpletterende indruk met hun zelfgeschreven 
composities en mix van funk, jazz, soul, fusion en 
afrobeat. Zowel de internationale pers, 
programmeurs als publiek zijn het er over eens: 
Snarky Puppy is the next best thing! De groep 
combineert met gemak strakke arrangementen met 
veel ruimte voor improvisatie. Ondanks de 
complexiteit is de band in staat om toegankelijk te 
klinken, waardoor ze een breed publiek bereiken. 
Eind februari won het collectief een Grammy voor 
de beste r&b-song Something met zangeres Lalah 
Hathaway (Family Dinner Volume One, 2013). 
Tevens staan ze bekend om hun unieke werkwijze: 
Snarky Puppy creëert alles on the spot. Ze repeteren 
nauwelijks, mede omdat daar simpelweg geen tijd 
voor is.  

Carte Blanche
Half april werkte de groep vijf dagen met het 
Metropole Orkest aan een nieuw live-dvd en 
-album, waarvoor League suiteachtige stukken 
schreef en arrangeerde. “Ik kreeg carte blanche om 
met dit fantastische orkest te mogen werken. We 
hebben al vaak geprobeerd om met grote 
ensembles te werken, ook voor onze Europese 
doorbraak, maar niemand die dit aandurfde op 
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“Geen 

enkele 

andere plaat 

bezorgde 

mij zoveel 

schrijf-

plezier als 

voor het 

Metropole 

Orkest” 

waarbij bomen de rode draad vormen. Van het 
droomachtige Portugal, de swampy, spooky 
bebossing in Louisiana en de oeroude red trees in 
California, tot de ‘funky achtertuin’ van Leagues 
buurman in Virginia, waar hij zich als teenager 
uitleefde. De muziek klinkt dan ook spannend, 
prikkelend en vooral filmisch, met een duister 
randje. En altijd is er die opzwepende groove, 
aangevuld door fraaie strijk- of blaasthema’s en 
solo’s. 
De muzikaliteit en het spelplezier van zowel orkest 
als band spat er vanaf met League en Buckley als 
middelpunt. Het publiek - dat honderd euro per 
stoel neertelde - gaat uit z’n dak. Het is wederom 
gelukt om een succesvol en uitdagend project neer 
te zetten met een Nederland tintje. League: “Ik heb 
bij geen enkele andere plaat zoveel plezier gehad in 
het schrijfproces als voor het Metropole Orkest. Ik 
hoop dat we samen kunnen gaan toeren. Het is een 
droom die uitkomt.” 
En dat is vast niet de laatste droom, maar eerder 
een goed begin, waarbij Snarky Puppy’s ‘Dutch 
Connection‘ verder verankerd raakt.    

Naam: Friederike Darius
Achtergrond: Codarts Conservatorium en 
voorheen fluittiste Metropole Orkest
Link Snarky Puppy: “Studenten van Codarts 
zijn goed op de hoogte van hippe bands; zo-
doende kreeg ik een tip dat ze in de buurt wa-
ren. Vervolgens ontving ik een mail van een 
vriend van Michael die vroeg of Codarts zin 
had in een masterclass. Ze gaven een verplet-
terende masterclass. Michael en de groep zijn 
enorm open en hebben de studenten veel laten 
zien en horen, ook hoe hun composities zijn 
vormgegeven. Studenten voelen zich erg ver-
bonden met de groep, vanwege hun muzikale 
aanpak, hun levensstijl en hun looks.”
Uniek: “Ik ken geen vergelijkbare instru-
mentale band van die omvang die wereld-
wijd zoveel uitverkochte zalen trekt! Daar-
naast gedragen ze zich als een hecht trio, 
terwijl ze dertien man sterk zijn. Ze piepen 
en zeuren niet, ze hebben geen grote ego’s. 
Ze genieten vooral en zijn erg gediscipli-
neerde, goed opgevoede musici.”
Verbondenheid: “Michael noemt me weleens 
zijn Europese moeder, haha. Ik vraag altijd 
of hij wel goed eet. Michael is een sociaal 
wonder. Hij is ontwapenend, erg dankbaar 
en stabiel. Hij vertelde dat hij sinds een jaar 
niet meer alleen is geweest, kun je je dat 
voorstellen? Op tournee, altijd met veel men-
sen, in de bus, hotelkamers delen, nooit al-
leen! Hij kan dat, want hij staat open voor 
alles en iedereen. En hij houdt alles in de 
gaten. Tijdens een concert richtte hij zich al 
spelende tot een jongen in het publiek die 
een shirt aan had van Parliament Funkade-
lic en zei: ‘Hi man, I like your shirt’.”
Metropole Orkest: “Michael vertelde dat het 
een droom zou zijn om met dat orkest samen 
te werken. Ik heb het Vince Mendoza en Ju-
les Buckley voorgelegd, die enthousiast rea-
geerden. Ook leuk voor het orkest om met 
zo’n opkomende hippe band te spelen. Het 
gehele concept is super, met het publiek als 
middelpunt, net als in Kytopia.”     
Instituut: “Ik maak me wel zorgen over de 
‘duurzaamheid’ van zo’n grote band. Ze tou-
ren nu tien jaar op deze manier. Niemand 
heeft een gezin of een ziektekostenverzeke-
ring. Het zou natuurlijk te gek zijn als 
Snarky Puppy een ‘instituut’ wordt; een 
Summer Camp waarvoor je je kunt inschrij-
ven. En hopelijk volgen er legendarische 
platen, in samenwerking met Stevie Wonder 
of Prince. Wie weet?”
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