Jazz? Pop? Latin? Funk?

…BONGOMATIK !

Bongomatik brengt een mix van Latin, pop en jazz waarbij van alles te horen
maar ook te zien is, luchtige en energieke muziek met een vette groove en
een dikke knipoog.
De eerste CD, 'Bongomatik' verscheen in 2011 en scoorde met een plek in de
Colombiaanse charts, veel airplay, een eigen app, goede recensies en met
een nominatie als 'Video of the Year' voor de Jazz Journalists Association
Awards veel aandacht.
November 2013 kwam de 2e CD uit: ‘Bongomatik Your Life’.
Met dit nieuwe album zet Bongomatik op een volwassene manier haar
eigenwijze stijl voort. De 13 nieuwe eigen nummers van de bandleden geven
Bongomatik een fris nieuw geluid, bovendien heeft de plaat een ‘live feel’: in
de studio zijn alle instrumenten in één keer opgenomen, zonder overdubs van
solo's en 'tricky bits', dus: “what you hear is what you get”.
De naam, vormgeving en presentatie van Bongomatik zijn geïnspireerd op de
spraakmakende Bongomatik Company, welke in de 50- en 60’er jaren furore
maakte. Dit bedrijf veroorzaakte indertijd een enorme rage door de
waanzinnige ontwerpen van de gadgets en keukenmachines die ze
produceerden. De term ‘Bongomatik’ werd hierdoor synoniem voor cool, hip
en trendy.
Bongomatik is dus niet alleen de naam van deze band, het is ook de enige
manier om hun muziek te omschrijven.
Bongomatik is:
Kim Hoorweg aka Helga Zaagsel – zang
Alberto Caicedo aka Beto – zang, trombone, percussie
Thirza Prak aka Veggie Velma – zang
Mick Paauwe aka Mika Ela – bas
Leon de Engelsen aka Synth Silvester – fender piano
Arend Niks aka Aguilar Niente – drums

Jens Kerkhoff aka Al Siniterio – percussie
George Pancras aka Jorge Cruz – trompet
Thomas Hilbrandie aka Thom Cruise – gitaar

Bongomatik heeft gespeeld op:
Festivals: Dunya festival, De Parade, Young Arts Festival, Jazz in Duketown,
Dias Latinos, Schelde-Jazz, Afro-Latino Festival, Totaal Festival, De
Karavaan, Swingin’ Groningen, Jazz at the Hop, Jazz bij Duurstede, Breda
Jazz Festival, e.v.a.
Clubs en zalen: Bimhuis, North Sea Jazz Club, De Doelen, Prospero, DJS,
Dizzy, Meterhuis, Rotown, het Paard, e.v.a.
Radio / TV: Met het oog op morgen, Mijke's Middag, TROS Muziekcafé,
VPROJazz Live, Dicht Bij Nederland, AVRO Opium TV, etc
Seizoen ‘12/’13 was Bongomatik in de theaters te zien met het programma
'Bongomatik Jazzbits Night'.

De pers over Bongomatik:

…strakke en swingende grooves, lekker in het gehoor liggende
zangmelodieën en pakkende koortjes met uitbundige ritmes en
improvisaties… (Jazzism)
…’Bongomatik’ staat voor alles wat hip en cool is… (Dagblad van het Noorden)
...Een van de verrassendste bands van het afgelopen jaar. Sprankelend,
verfrissend, ontwapenend, grappig, groovend en vol afwisseling…
(Slagwerkkrant)
…Met deze band op het programma heb je gegarandeerd een feestje !…
(Het Parool)

www.bongomatik.com

