
Toine Thys’ ORLANDO (2020) 
 
Hier volgt wat meer uitleg bij het nieuwe album van ORLANDO en de release bij Hypnote 
Records in november 2020.  Ontdek ook hierboven de videoteaser en het volledige album dat 
beschikbaar is voor professionals via streaming of  onderaan deze pagina kan  gedownload 
worden.  
 
De Brusselse saxofonist Antoine Thys presenteert het eerste album van zijn Frans-Belgisch project 
en groep ORLANDO. Deze groep draagt de raadselachtige voornaam van de held uit de 
gelijknamige en mysterieuze roman van Virginia Woolf.  
Net zoals Orlando, die zweert onsterfelijk te zijn en vele tijdperken doorkruist, delen deze vier 
muzikanten hun realiteit en evolutie doorheen de tijd in al zijn aspecten. 
   
We vinden naast de saxofonist Toine Thys de essentiële olie drummer en handlanger Antoine 
Pierre (Joshua Redman, Philip Catherine, Tom Barman / Taxi Wars), de Parijzenaars Florent Nisse 
op contrabas (David Enhco, Yaron Herman, Michel Portal) en Maxime Sanchez op piano (Magic 
Malik, Chris Cheek, Flash Pig). 
  
Een verscheidenheid aan stijlen, tonen en subtiele ritmes, brengen vreugde en melancholie in 
beweging tot elkaar en nodigen je uit om mee te reizen in dit poëtische universum van 
gevoelens. Het luchtige drumspel opent de deur tot deze natuurwereld en onze centrale 
contrabas ademt als de oude boom waaronder Orlando zich werpt.  
In een oneindig spel van geluid en stilte, gedeeld met de melodieën van de basklarinet en de 
steeds wisselende akkoorden van het virtuoze pianospel, staat het muzikale avontuur centraal. 
 
Om echte interactie te kunnen ervaren, kozen de muzikanten ervoor om het hele album op te 
nemen in een open space (zonder cabines of headsets). Hiervoor kozen ze voor het grote 
podium van Espace Senghor in Brussel, waar ze het album eveneens zullen presenteren voor hun 
officiële release.  
Door deze set-up is het contact en de concentratie tussen de muzikanten sterk voelbaar, terwijl 
het instinctieve en een gezonde dosis zelfvertrouwen, alles aan elkaar lijmt.   
 
Dit eerste album "ORLANDO" verschijnt in november 2020 op Hynote Records.  
In een uitneembaar boekje met 10 sobere zwart-wit foto's, belicht Toine het werk van de 
fotograaf Gil Mirande.  Deze foto's worden in een vrij dialoog gebracht met de 10 titels van het 
album. 
 
De composities werden in de eerste plaats geschreven door de saxofonist Antoine Thijs, maar 
ook door Antoine Pierre en Florent Nisse. 
 
Een tournee van twee weken staat gepland voor november / december om deze cd voor te 
stellen in België maar ook in Frankrijk en in Duitsland. 
  
Toine Thys (B): saxoloog, bass klarinest 
Antoine Pierre (B): drumstoel 
Maxime Sanchez (FR): pianola 
Florent Nisse (FR): contrabasjies 
 
“Nothing thicker than a knife's blade separates happiness from melancholy.”  
― Virginia Woolf, Orlando 
("Niets dikker dan een mes, scheidt het geluk van melancholie.") 


