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InDuologue - Blue Skies
Het jonge Nederlandse label Snip Records werd in 2012 opgericht door Martijn Kooy. 
Met als missie om muziek met een zo hoog mogelijke kwaliteit naar de luisterruimtes en 
huiskamers te brengen middels digitale bestanden heeft het label onlangs een van haar 
eerste albums uitgebracht. Het Griekse duo InDuologue nam een muzikale dialoog op 
tussen vocalen en een contrabas, dat nu als download wordt aangeboden.

Blue Skies, zo heet het album van het Griekse duo, bestaat uit intieme vertolkingen van 
elf bestaande tracks en 'jazz standards'. De opname is verkrijgbaar in 24 bit/ 96 kHz 
WAV, Flac en ALAC, 16 bit/ 44,1 kHz CD kwaliteit in dezelfde drie formaten en MP3 met 
een bitrate van 320 kbps, waarbij de eerstgenoemde volgens Snip Records de titel Studio 
Master Quality draagt. Het label gelooft niet meer in de fysieke CD en mikt bewust op de 
digitale markt die volgens hen de toekomst zal domineren. Gedurfd, maar respectabel. 
Elk album van het label wordt begeleid door uitgebreide informatie en zelfs een App voor 
iPads.

InDuologue bestaat uit bassist Vasilis Stefanopoulos, die de contrabas bespeelt, en uit 
Alexandra Lerta, wiens vocalen de interactie van het duo compleet dienen te maken. Om 
de intieme sfeer van het muzikale dialoog tussen de twee artiesten te verrijken, werd Blue 
Skies opgenomen in een kleine kapel.

De nummers die op het digitale album aan bod komen worden amper ondersteund door 
andere instrumenten, afgezien van een enkele gitaar of een klokkenspel  die de voor-
grond niet mogen betreden. Wat geen gemis is, want de leiding van de snaren worden 
door de zang van Lerta prima beantwoord. Het duidelijk geoefende spel van Stefanopou-
los, dat bestaat uit plukken, strijken en zelfs drummen op de kast, is van hoge klasse.

Dat moet ook wel, want zonder orkest of begeleidingsband valt elke gemaakte muzikale 
keuze extra op. Dus is de keuze voor ingetogen spel op een track als Take Love Easy 
voor de hand liggend, omdat het nummer meer leunt op de vocalen van Alexandra. Die 
op een vrolijke, soms lichtelijk ondeugende en vooral jeugdige manier zingt.

Zowel bij kalmere tracks als de Dire straits cover Why Worry (hierboven), de innemende 
titelsong of het fraaie The Moon Is A Hard Mistress, als up-tempo songs (Hum Drum 
Blues, het verrassend benaderde My Funny Valentine of een bijna vrolijk aandoend Bye 
Bye Blackbird) weet het duo volledig overeind te blijven en versterken de twee elkaar op 
positieve wijze.

De kapel waar Blue Skies werd opgenomen doet z’n werk goed, wat op de hoge resolutie 
24 bit/ 96 kHz FLAC uitvoering sterk wordt benadrukt. De opname is droog, ongekleurd, 
uiterst dynamisch en is daardoor onverbiddelijk. Voor de artiesten, wel te verstaan. Want 
door de bijna doorzichtige, audiofiele opname zijn onzuiverheden direct hoorbaar. Iets dat 
op Blue Skies overigens niet voorkomt, gelukkig.

De keuze om het album in een kapel op te nemen was een goede, want de akoestiek ver-
sterkt de intensiteit van de muziek. Daarnaast weet InDuologue de aandacht van de luis-
teraar vast te houden, wat vrij lastig is gezien het genre. Dit album is bedoeld om op een 
hoogwaardige manier van muziek te kunnen genieten en is daarin meer dan geslaagd. 
Liefhebbers van audiofiele, vocale jazz doen er dan ook goed aan om Blue Skies eens te 
gaan beluisteren.

Snip Records heeft een prima standaard neer weten te zetten wat betreft opname en pro-
ductie en ik ben benieuwd naar toekomstige uitgaven, die volgens de site van het label 
een bredere muzikale smaak zullen gaan bedienen.

Muziek: 9
Klank: 9 ½
Label: Snip Records
Speelduur: 44:24 minuten

Hifi.nl (NL)

Excerpt translation:

[...]The well practiced 
play of Stefanopoulos, 
consisting of pizzicato, 
bowing and even 
drumming, is of high class. 
[...] Alexandra's voice is 
cheerful, slightly frolic 
and especially youthful. 
[...] The two enrich each 
other. They are able to 
grab the attention of the 
audience, which is not easy 
considering the genre."

Music: 9
Sound: 9.5



JazzFlits(NL)

Excerpt translation:

"It's not easy to replace an entire orchestra but it's a joy to listen to Vasilis' 
accompaniment. His accompaniment seems effortless and he ensures 
that the whole remains euphonious. Alexandra and Vasilis are well-
matched. The sound of her voice is striking. [...] The natural acoustics of 
the chapel has enriched the overall sound"
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Music Emotion (NL)



Excerpt translation:

“Highly recommended [...] The album InDuologue Blue Skies is already super mysterious during the opening 
track, whispering voices left and right make you look around. [...] The recording is clear and very transparant 
which gives the album a modern analytical timbre.”
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