RAPIDMAN
NL :
Een kopstoot van een jazzband
Waar denk je aan wanneer je de namen van de bandleden van RAPIDMAN leest?
Peter Delannoye. Mirko Banovic. Rob Banken. Dries Geusens. Matthias De Waele.
RAPIDMAN is een nieuwe jazzband met topmuzikanten die hun sporen verdienden bij bands als Flat Earth
Society, Arno, Nordmann, Arsenal, Isolde, Soulsister, … De lijst is schier eindeloos. De groepsnaam? Die vergeet
je niet meer eens je de unieke sound van dit vijftal leert kennen; de band is veel meer dan de som van de
afzonderlijke delen.
RAPIDMAN is zo’n collectief dat je alle hoeken van de kamer kan laten zien zonder de controle te verliezen,
en dat je voortdurend laat voelen dat het zindert en knarst. Met knallende energie, zangerige lyriek en catchy
melodieën voegt het vijftal de jazztraditie naadloos samen met uiteenlopende invloeden uit de rock en
experimentele elektronische muziek.
De groep laat zich inspireren door analoge soundscapes en wil een vernieuwende filmische trance creëren bij
de luisteraar, en omschrijft hun sound als “vrijheid, eigenheid, sterke zangerige melodieën onderbouwd door
een fantasierijke groove, geboetseerd met wilde, ongedefinieerde en dromerige elektronica.”
Een eerste digitale EP verscheen in november 2021 via Solidude Records / N.E.W.S. Distribution. Een full album
komt eraan in voorjaar 2022.
“Rapidman geeft op Gafanoto een mooie bloemlezing van waar de band voor staat. Elke track is een echte
openbaring. Het vijftal zorgt voor een boeiend geheel waar verrassingen altijd om de hoek liggen.” – Luminous
Dash

LINE-UP:
Peter Delannoye: trombone
Mirko Banovic: elektronica
Rob Banken: altsax
Dries Geusens: basgitaar
Matthias De Waele: drums

Facebook: https://www.facebook.com/rapidmanmusic
Instagram: https://www.instagram.com/rapidmanmusic

RAPIDMAN
EN:
A powerhouse of a band
What comes to mind when you read the names of the band members of RAPIDMAN?
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Peter Delannoye. Mirko Banovic. Rob Banken. Dries Geusens. Matthias De Waele.
RAPIDMAN is a new jazz band with top musicians who have won their spurs in bands such as Flat Earth Society,
Arno, Nordmann, Arsenal, Isolde, Soulsister, etc. The list is practically endless. The band name? You won't forget
it once you get to know the unique sound of this quintet; this band is much more than the sum of its parts.
RAPIDMAN is one of those collectives that can show you every corner of the room without losing control, creating
a sizzling and crackling atmosphere. With bursting energy, lilting lyricism and catchy melodies, the five-piece
band seamlessly blends the jazz tradition with diverse influences from rock and experimental electronic music.
Drawing inspiration from analogue soundscapes and aiming to evoke an innovative cinematic trance in the
listener, the band describes their sound as "freedom, individuality, strong melodies underpinned by an
imaginative groove, sculpted with wild, undefined and dreamy electronics."
A digital EP was released in November 2021 through Solidude Records / N.E.W.S. Distribution. Their first full
album is scheduled for release in spring 2022.

LINE-UP:
Peter Delannoye: trombone
Mirko Banovic: electronica
Rob Banken: alto saxophone
Dries Geusens: electric bass
Matthias De Waele: drums
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Instagram: https://www.instagram.com/rapidmanmusic
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