OPMAAT
Revolution is een klein bedrijfje dat allerlei opvallende
drumaccessoires maakt. Zo is er bijvoorbeeld de Firefly, een
ultrasoepele drumsleutel die alle andere drumsleutels met
een ratelfunctie ver achter zich laat. De Firefly geeft geen
klikjes als je terugdraait, maar werkt volledig geruisloos. Als
je de andere kant op wilt draaien, hoef je geen ingewikkeld
mechaniekje om te zetten: je draait gewoon de sleutel om.
De Stick Silo is een driehoekige stokkentas, gemaakt
van verstevigd canvas. Door de opvallende vorm kun je zelf
kiezen of je de tas tijdens het spelen gewoon op de grond
zet, of alsnog met de bijgeleverde kabeltjes aan een trommel
hangt. De bovenkant van de Stick Silo rits je in z’n geheel
los zodat je alle stokken direct voor het grijpen hebt. Zowel
de Firefly als de Stick Silo zijn keurig afgewerkt en uitermate stevig. De Firefly kost € 14,95, de Stick Silo € 44,95.
(Dennis Boxem)

Dennis Boxem

Revolution Firefly en Stick Silo

Jason Gerling Bassdrum

Folletts

Hij studeerde vijf jaar bij Gordy Knudtson
(Steve Miller Band), en kreeg een plek bij een
aantal veelbelovende bands in de omgeving
Minneapolis. Jason Gerling was een drummer
die het zou gaan maken, of dat in elk geval
in zich had. Totdat hij een auto-ongeluk kreeg
en verlamd raakte. Hij zou nooit meer kunnen
lopen, laat staan drummen.
Een diepe depressie later – Gerling gaat er
maar even snel doorheen – kreeg hij weer
gevoel in zijn vingers en benen, terwijl de
artsen dachten dat hij tot onder zijn nek totaal
verlamd zou zijn. Hij wilde, nee, hij zou weer
drummen. Dat doet hij weer, in een rolstoel.
Maar je bassdrum kun je nog altijd niet
bespelen met je voet. Hoe dan wel?
‘Ik heb meer dan tien jaar gezocht naar
een methode. Ik had op een gegeven
moment een trigger uitgevonden die een
bassdrumgeluid produceerde als ik op de
bekkens sloeg. Maar je wilt natuurlijk niet
altijd een bass als je een bekken raakt.
‘Op internet zocht ik naar andere mogelijkheden om apparaten te bedienen voor
gehandicapte mensen, en vond een bedrijf
dat via een mondstuk dingen laat functioneren. Door te blazen of te zuigen door
een pijpje activeer je iets. Zo’n apparaat
is gekoppeld aan een soort ‘poort’ in de
triggers bij mijn bekkens. Nu kan ik als het
ware beslissen of ik wel of geen bassdrum
wil, tegelijk met mijn bekkens.’
Maar je kunt dus geen aparte bassdrum
spelen?
‘Mijn doel is om dat helemaal apart te
kunnen. Later wil ik ook andere elektronische
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