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Julian Pavone weet hoe hij over de toms moet
rollen en drumt samenhangende ritmes terwijl
hij meespeelt met muziek of metronoom. "En
wat is daar zo bijzonder aan?", vraag je je
waarschijnlijk af. Nou, Julian Pavon is slechts
21 maanden oud! Volgende maand komt
Julians eerste CD uit.
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Julian Pavone lijkt hard op weg naar wereldroem
als 's werelds jongste drummer.
Hij speelt soms wel twee uur per dag, met een hoofdtelefoon op om zijn
oortjes te beschermen tegen het lawaai.
Julina's vader, Bernardino Pavone, is ook drummer. Hij vertelt dat de
meeste 'muzieklessen' plaatsvonden toen Julian bij hem op schoot zat
terwijl die speelde.
William Winfield III, drumcoördinator voor de Cleveland Cavaliers en
oprichter van United Drumline, een nonprofit organisatie die jongeren leert
drummen, vertelt over het wonderkind:
"I was totally floored. He knows drum rolls and other
techniques that take teenage drummers six months to learn.
You don't just pick up the sticks and do it. Currently Julian is
playing with the skills that he has in different tempos. He's
consistent with a couple of beats. After five minutes, it's time
for milk."
Julian kan het woord drum nog niet zeggen. Als hij wil spelen, maakt hij
drumgeluiden met zijn tong om dat duidelijk te maken.
Ralphe Armstrong, een legendarische jazzbassist die speelde met bekende
artiesten als Aretha Franklin, Carlos Santana, Frank Zappa, en BB King,
jamt soms met Julian Pavone. Hij vindt dat Julian "een oude ziel" heeft.
Volgens de bassist doet de kleine trommelaar hem denken aan grootheden
als Buddy Rich of Tony Williams:
"It's spooky, the kid's a genius. When I play with him, I feel he
is the reincarnation of a Buddy Rich or Tony Williams, with
whom I played. And he has phrasing, mathematical phrasing.
It seems the harder the arrangements, the better he plays."
Julian's CD, met de passende titel "Go Baby", verschijnt via het Peacock
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Records label. Armstrong, Winfield en gitarist Dante Falgiani spelen met de
babydrummer mee. De CD werd opgenomen in de Glass House Studio in
Ferndale, Michigan en werd mede geproduceerd door John Falgiani Jr.
Op deze video kun je Julian Pavone en Ralphe Armstrong samen zien
jammen.
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Andere links bij dit artikel:
• Aretha Franklin • BB King (Riley B. King) • Carlos Santana • Frank Zappa
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meer ...
Workshops Michael Schack en Mario Goossens
Met o.a. gratis entree op het Drummersfestival
26 maart: HPC Drum Day
Clinics van Dennis Leeflang, Koen Herfst en Martijn Peters

17-03-2006
17-03-2006

Rodney Holmes in Feedback Rotterdam

16-03-2006

Opnames overleden Kiss-drummer Eric Carr ontdekt

15-03-2006

Richie Flores voor twee clinics naar Nederland

12-03-2006

Originele drummer Jim Austin terug bij Into Eternity

10-03-2006

Pete Hunt nieuwe drummer voor Marshall Law

10-03-2006

Bram Hakkens in duel met Paul Bukkens
Debuutalbum Moskowicz met duodrums
Reisbureau Silverman
Online lessen en educatieve drumreizen van Chuck Silverman
Stef Broks en Mario Duplantier voor de prijs van één
Textures-drummer krijgt gezelschap van groen monster

09-03-2006

Nieuwe tunes van Van Eersel

07-03-2006

Vrouw bekent moord op ex-drummer Jackson 5

07-03-2006

Vibrafonist Bart Quartier neemt nieuw album op

07-03-2006

In memoriam: Jackson 5-drummer Johnny Jackson

04-03-2006

Tatiana Koleva's "Rituals & Confessions?"

01-03-2006

Debuutalbum nieuw project Uli Kusch uit in mei

28-02-2006

Chris Strik debuteert als solodrummer

28-02-2006

Tony Allen * Lagos No Shaking

27-02-2006

Patrick Johansson nieuwe WASP-drummer

26-02-2006

Jason Bonham schittert in nieuwe realityshow op tv

26-02-2006
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