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De historie van de Farmhouse Jazzband gaat terug tot 1981. In dat jaar werd de band
opgericht door ex-leden van het bekende orkest Stable Roof Jazz Band. De band kon zich
verheugen in een grote populariteit in binnen- en buitenland. Niettemin werd de band een paar
jaar later opgeheven.
In 2014 werd de band weer nieuw leven ingeblazen, opnieuw door ex-leden van de
Stable Roof Jazz Band. Het doel was om binnen de Oude Stijl jazz een eigen, moderne
sound te ontwikkelen. Belangrijke inspiratie hiervoor komt van de Chris Barber Band,
inclusief de bluesrock, inclusief de meeslepende blues en skiffle.
De basis voor deze sound ligt in de ritmesectie met good old Cees Heegstra op drums,
Carla Tavenier-Kok op contrabas en Gerard Tavenier op gitaar en banjo. Een dynamisch,
stuwend trio dat evengoed fluisterzacht een gevoelige ballad begeleidt. In de R & B
nummers komt daar dan de bluesgitaar van saxofonist/gitarist Michiel Pos bij – rauw, vurig,
meeslepend.
In de frontline staan trompettist Michael Muller, trombonist Hans van Wermeskerken
(tevens bandmanager) en Michiel Pos op saxofoon en klarinet. Sinds eind 2021 kwam Wim
Vreeburg (klarinet, saxen) als vierde blazer er bij. Tesamen zorgen zij voor de energieke,
enthousiaste sound en verzorgde arrangementen – een stevige swing en veel drive zijn de
basisingrediënten in de klankkleur van de band.
Met deze bezetting heeft de band zich in korte tijd weten te onderscheiden. Een optreden van
de Farmhouse is een feest voor jong en oud, waarbij niemand stil kan blijven zitten en waarbij
de dansers als het ware naar de dansvloer gezogen worden! In New Orleans, de geboortestad
van de jazz, geldt: ‘Jazz is amusement en plezier’ – en daar zijn wij het helemaal mee eens!
De bandspeelt voornamelijk in Nederland, Duitsland, Denemarken, Zwitserland en
Luxemburg. Bandfoto’s zijn van de website te downloaden.
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