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Willem
Willem de Beer (Den Haag, 1990) studeerde in 2016 af met een 9 aan het Conservatorium van
Amsterdam in richting van Jazz Vocals, en begon daarna een zoektocht naar zijn eigen stem.
Geïnspireerd door de humor van zanger-entertainers als Frank Sinatra en Dean Martin, maar ook door
de fluwelen stemmen als die van Mel Tormé en Jo Staﬀord, begon Willem aan te voelen dat zijn ware
aard ligt in de jazzmuziek die iedereen zou kunnen aanspreken. Of je nou een jazzliefhebber bent of
niet: de swingfeel zou ieders voet moet kunnen doen tappen en de tijdloze romantische liederen uit
The Great American Songbook zou iedereen even moeten kunnen meenemen, weg uit 2020, naar een
mooie plek waar alle dromen weer uit kunnen komen.
Album
Met een liefde voor scat-vocals en catchy swing- en string-arrangementen begon Willem de opnames
voor zijn eigen album. Vergezeld door zijn vaste jazzband, blazers, strijkers èn zijn four-part harmony
group “The Deli Cat” zingt Willem 8 liedjes die je meenemen op een reis door de jaren ’30, ’40 en ‘50.
Traditionele swingliedjes met een randje (“Between the Devil and the Deep Blue Sea”), dromerige
ballads die je normaal van een vrouwelijke zanger zou verwachten (“Black Coﬀee”) en een uitstapje
naar de old fashioned R&B (“I Got a Woman”) en rockabilly (“Teddy Bear”) zorgen voor een gevarieerd
muzikaal avontuur van 26 minuten. Zijn passie voor vierstemmige zang (geïnspireerd door groepen als
The Pied Pipers) hoor je terug in het opzwepende en aanstekelijke “Jeepers Creepers”.
Door corona geteisterde release
De albumtitel “XXX” verwijst naar onder andere Willem’s huidige leeftijd (30) en naar de 3 kruizen van
Amsterdam (waar het album is opgenomen). Oorspronkelijk zou het album in mei, vlak na zijn 30e
verjaardag, in eigen beheer uitkomen met een groot concert en feest. De vlak daarvoor uitgebroken
coronapandemie stak hier echter een stokje voor. Uiteindelijk kwam het album fysiek en digitaal uit op
19 september, tegelijkertijd met de videoclip voor zijn single “I’m Beginning to See the Light”. Voor het
“releaseconcert” werd het bekende Haagse Theater Diligentia afgehuurd en voorzover de
coronamaatregelen het toelieten was het evenement uitverkocht. Het coronavirus bleef de release
echter teisteren: in de laatste 6 dagen voorafgaand aan het concert moest Willem nog 3 besmette
bandleden vervangen, maar uiteindelijk stond er tòch 12-koppige jazzband op het podium en liep de
CD-launch uit op een groot succes. Na het concert kreeg Willem zèlf corona en moest hij eerst in
kluizenaarschap uitzieken voordat hij eindelijk zijn album verder kon promoten…

LINKS:
Website: www.willemdebeer.nl
Spotify: https://open.spotify.com/album/3cxNazXDKSoRfkegcl3Rlz?si=q1z5chHNRYetjCDTUt_BOQ
Apple Music: https://apple.co/32KhXdG
Muziekvideo’s (van o.a. de single): https://www.youtube.com/user/yimme/videos
Contact:
willemdebeerjazz@gmail.com of info@willemdebeer.nl
+31642328718

