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File under contemporary world and jazz with oriental influences 
 
3'Ain is een vrij nieuw trio, waarin Yamen Martini (trompet), Otto Kint (contrabas) en 
Piet Maris (accordeon) de krachten bundelen: ze spelen hedendaagse jazz en 
wereldmuziek met Middenoosterse invloeden. 
 
In 2015 kwam Yamen van Syrië naar België, waar hij Piet ontmoette: de twee startten een 
samenwerking voor muziek bij een theatervoorstelling in 2016. Later nodigde Piet Yamen 
uit om als gastmuzikant mee te spelen bij Jaune Toujours, zoals te horen is op hun 
laatste album Europeana (2018). In de zomer van 2019 werd Otto gevraagd om mee in 
hun muzikale avontuur te stappen:  het nieuwe trio 3’Ain was een feit. 
 
De naam van de band is gebaseerd op ع , de achttiende letter in het Arabische alphabet: 
één van de moeilijkst uit te spreken klinkers voor westerlingen. Omdat die in Arabische 
chat- en sms-conversaties dikwijls wordt weergegeven als 3 en uitgeschreven wordt als 
'ain, leek 3'Ain wel een gepaste naam voor een trio dat hedendaagse jazz en 
wereldmuziek speelt, met middenoosterse invloeden.  
 
In mei 2020 releasden ze hun eerste EP op het eigen label Choux de Bruxelles 

 

 
 

De pers over 3’Ain: 
 

JAZZWIZE: “it's an engaging mix of Arabic-inflected melody, accordion-based Musette, 
Tango and improve." 
 
R&R MAGAZINE: “There is some quite expansive world jazz here by this trio from 
Belgium.” 
 
JAZZ&MO: “Wie Khaltoum van Ibrahim Maalouf intussen heeft grijsgedraaid, zal vast en zeker zijn 
hart ophalen aan de Middenoosterse jazz van 3’Ain.” 
 
JAZZQUES: “C’est cela qui est intéressant avec ce groupe, c’est ce mélange subtil d’ingrédients 
venus des quatre coins de la Méditerranée” 
 


