
H A S T
Nieuwe EP ‘Ubi Sunt’ uit in januari 2021 (Solidude Records / N.E.W.S. Distribution) 

Productie: Koen Gisen | Artwork: Wouter Vanhaelemeesch 

NL: Met een recept van snoeiharde riff rock, minimale soundscapes en noise elementen, 
dat klinkt als een unieke mengeling tussen een Modriaan en een Pollock, is H A S T mind-, 
ear- en heart-blowing. Een verkenning van extreme dynamieken, pure eenvoud en alles 
daartussenin.  

H A S T, opgericht door altsaxofonist Rob Banken, is een instrumentale band met roots in 
jazz, rock en improvisatie. Hun typerende sound wordt het best omschreven als een 
onversaagde verkenning van verbluffende eenvoud, riffs, en vrije improvisatie.  

Ubi  Sunt  (Waar zijn… {zij}?), is een deel van de Latijnse vraag “Ubi  sunt  qui ante nos 
fuerunt?” (Waar zijn zij die voor ons waren?’). Dit soort vraagstelling evolueerde tot een 
stijlfiguur in de Middeleeuwse poëzie, die voornamelijk werd gebruikt in de toen populaire 
elegieën (een verwijzing naar ‘Elegy’, het debuutalbum van H A S T). 

Oorspronkelijk een uiting van een gevoel van nostalgie, werd het meer en meer een 
reflectie over vergankelijkheid en sterfelijkheid. De muziek op ‘Ubi Sunt’ werd geschreven 
en opgenomen in volle coronacrisis. Ubi Sunt: “Que sont mes amis devenus. Que j’avais 
de si près tenus. Et tant amés? …” (Rutebeuf). 

2018 : Laureaat STORM! Contest 
2017 : Winnaar Jazztract Gent Jazz Festival 
2016 : Laureaat op Theater Aan Zee 

LINE-UP: 

Rob Banken - altsax 
Artan Buleshkaj - gitaar 
Roeland Celis - gitaar 
Cyrille Obermüller - contrabas 
Elias Devoldere - drums 

Website:  https://art-spot.be/h-a-s-t   
Facebook:  www.facebook.com/hastmusic 

www.art-spot.be - info@art-spot.be 
Abrahamstraat 13 - 9000 Gent
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H A S T
New EP ‘Ubi Sunt’ out in January 2021 (Solidude Records / N.E.W.S. Distribution) 

Production: Koen Gisen | Artwork: Wouter Vanhaelemeesch 

EN: Conjuring up lush minimal soundscapes intertwined with noise elements and hard as 
nails riff rock, reminiscent of some kind of weird mixture between a Mondriaan and 
Pollock painting, H A S T is mind-blowing, ear-blowing and heart-blowing, exploring 
extreme dynamics, pure simplicity and everything in between. 

H A S T, founded by alto saxophone player Rob Banken, is an instrumental band rooted 
in jazz, heavy rock and improvisation. Their signature sound can best be described as not 
shying away from exploratory intellect while still maintaining passages of stunning 
simplicity, rock riffs and free improvisation. 

Ubi Sunt (Where are... {they}?), is part of the Latin question "Ubi sunt qui ante nos 
fuerunt?". (Where are those who were before us?'). This kind of questioning evolved into 
a stylistic figure in medieval poetry, which was mainly used in the then popular elegies (a 
reference to 'Elegy', the debut album of H A S T). 

Originally an expression of a sense of nostalgia, it became more and more a reflection on 
transience and mortality. The music on 'Ubi Sunt' was written and recorded in the middle 
of a the coronacrisis. Ubi Sunt: “Que sont mes amis devenus. Que j’avais de si près tenus. 
Et tant amés? …” (Rutebeuf). 

2018 : Laureate STORM! Contest 
2017 : Winner Jazztract Gent Jazz Festival 
2016 : Laureate Theater Aan Zee 

LINE-UP: 

Rob Banken - alto saxophone 
Artan Buleshkaj - guitar 
Roeland Celis - guitar 
Cyrille Obermüller - double bass 
Elias Devoldere - drums 

Website:  https://art-spot.be/h-a-s-t   
Facebook:  www.facebook.com/hastmusic 

www.art-spot.be - info@art-spot.be 
Abrahamstraat 13 - 9000 Gent
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