Persbericht Jazzalbum Roots & Reflections | Bart Flos Solo & Trio

Brabants auteur geeft jazzalbum uit
Spreker, inspirator en auteur van Het anti-klaagboek Bart Flos uit Helmond wilde altijd al van zijn hobby zijn
beroep maken. Het was daarbij moeilijk kiezen: schrijven, presenteren en inspireren of muziek maken? Ach, het
bloed kruipt waar het niet gaan kan dus waarom niet allebei? Met de release van een gloednieuw album pakt
jazzpianist Flos deze keer groots uit met maar liefst drie CD’s: solo, trio en een bonus-CD.
Flos nam in 1996 al eens een CD op met een jazztrio maar in 2000 ontstond het idee om alleen verder te gaan.
Dat resulteerde in zijn eerste soloalbum, NextSteps/Crossing Over (Stage 1). In de loop van de jaren volgde
nog vijf soloalbums, steeds uitgevoerd als muziekprojecten (‘stages’) onder NextSteps Projects. Zijn nieuwste
album is het resultaat van Stage 6: opnieuw solo achter de vleugel maar ook weer met een jazztrio.
Jazz Suite
‘Het moet ergens in 2013 geweest zijn’, vertelt Flos, ‘dat ik aan de piano een spontaan idee kreeg voor een
nieuwe Jazz Suite. Er speelde al langer een compositie door mijn hoofd die ik uiteindelijk Origin Alpha Prime
heb genoemd. De rest van de suite is daarop gebaseerd. Alle jazz-, blues, latin- en fusioncomposities zijn dus
bij wijze van spreken familie van elkaar en het is heerlijk om ze naar al die jaren naar buiten te mogen brengen’.
De Jazz Suite Roots & Reflections wordt door pianist Bart Flos zowel solo als met een jazztrio uitgevoerd. Flos:
‘Het is heel inspirerend om te ervaren wat er met je composities gebeurt als je ze eerst solo opneemt en daarna
nog eens extra versterkt ziet worden door zulke geweldige muzikanten als Eric van der Westen (bas) en Marc
Schenk (drums). Dát is pas toegevoegde waarde en het was te gek om met ze samen te spelen!’
Documentaire
Van de compositie Origin Alpha Prime zijn behalve CD-opnamen ook solo en trio videoclips gemaakt.
Bovendien bestaat er van heel NextSteps Projects Stage 6 een promo-video en kun je een complete
documentaire bekijken, inclusief uitgebreid interview. ‘Het leek me’, zo licht Flos toe, ‘een leuk idee om vanaf
het begin een camera mee te laten draaien. Maar weinig mensen beseffen wat er allemaal bij komt kijken om
zo’n groot muziekproject van de grond te tillen en zo is iedereen een uniek kijkje achter de schermen gegund’.
Roots & Reflections | Bart Flos Solo & Trio – Jazzalbum met 3 CD’s (Solo, Trio en Bonus) € 24,95 –
verschijnt op 25 oktober 2019 onder het label BART FLOS MUSIC / NEXTSTEPS PROJECTS
(www.bartflosmusic.com | www.nextstepsprojects.com).
Dit album is verkrijgbaar op alle streaming platforms. Eerder uitgebracht werk van jazzpianist Bart Flos onder
NextSteps Projects zijn daar ook te vinden. De bonus-CD is echter alleen te verkrijgen bij het complete
jazzalbum, te bestellen via de webshops van Green-bag.nl, Bol.com en Discogs.com.
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Voor recensie-exemplaren, meer informatie over de marketing & promotie en een Engelse versie van dit
persbericht kun je contact opnemen met Coen Floren van Greenbag: coen@green-bag.nl | 06 40 65 78 55.
Muzikant Bart Flos is bereikbaar via info@bartflosmusic.com | 06 21 14 51 59.
Voor informatie over NextSteps Projects ga je naar www.nextstepsprojects.com.
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