WASDAMAN
NL :

In 2015 sleepte pianist Bas Bulteel met zijn debuut-CD “Coming Home” (W.E.R.F. Records)
de Klara-prijs voor beste CD in de categorie jazz in de wacht. Nog in datzelfde jaar stelde
hij op vraag van kunstencentrum KAAP een nieuw kwintet samen, waarmee hij de jazzsuite “Storm in a cup of D” voorstelde in een uitverkocht Vrijstaat O. Tijdens een residentie
bij KAAP/Vrijstaat O in juni 2018 werd dit project "Wasdaman" gedoopt.
Met Wasdaman laat Bulteel zich van een heel andere kant zien. De muziek houdt het
midden tussen progressieve rock en hedendaagse jazz, en is doorspekt met invloeden uit
de wereld van de elektronica. Hun sound is energiek, ritmisch en met duidelijke knipogen
naar o.a. het werk van Zappa, King Crimson en de elektrische periode van Miles Davis.
In september 2019 brengt Wasdaman een eerste album uit op het W.E.R.F. Records label.
LINE-UP:
Bas Bulteel - Fender Rhodes, Keyboards
Bart Vervaeck - Gitaar
Frank Debruyne - Saxen
Joshua Dellaert - Bas
Jonathan Callens - Drums

Facebook : www.facebook.com/wasdaman
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WASDAMAN
EN:

In 2015 pianist Bas Bulteel won the Klara award for best jazz album with his debut CD
"Coming Home" (W.E.R.F. Records). In the same year, at the request of arts center KAAP,
he formed a new quintet with which he presented the jazz suite "Storm in a cup of D" in a
sold-out “Vrijstaat O”. During a residency at KAAP/Vrijstaat O in June 2018, the project
was baptized “Wasdaman”.
With Wasdaman, Bulteel shows his versatility as a musician. His music is a crossover
between progressive rock and contemporary jazz, and bears heavily from the broad
spectrum of electronic music genres.
Wasdaman’s sound is energetic, rhythmic and with many references to a.o. the music of
Frank Zappa, King Crimson and Miles Davis’ electric years.
Their first album will be released in September 2019 through W.E.R.F. Records.
LINE-UP:
Bas Bulteel - Fender Rhodes, Keyboards
Bart Vervaeck - Guitar
Frank Debruyne - Saxophones
Joshua Dellaert - Bass
Jonathan Callens - Drums

Facebook : www.facebook.com/wasdaman
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