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Naast de vele werkzaamheden van pianist Jan Willem van Delft heeft hij in 
2008 besloten om met zijn eigen trio stevig aan de weg te gaan timmeren. 
Naast de optredens die daarvoor ook al plaatsvonden in deze bezetting 
heeft hij koers gezet naar een eigen sound en een eigen repertoire.

Behalve de muziekkeuze heeft hij ook een beroep gedaan op muzikanten 
die volgens hem binnen dit concept passen. In juli 2008 zijn ze de studio 
ingedoken om de eerste plaat op te nemen van het trio met eigen werk en 
prachtig gearrangeerde hymns.

Op de debuut-CD ‘All that Hymns’ van Jan Willem van Delft zijn 
bewerkingen van oude Hymns en een eigen compositie te horen. Jan 
Willem wordt daarbij begeleid door Jeroen Vrolijk op drums en Mark 
Dekkers op contrabas en akoustische basgitaar. Daarnaast heeft zangeres 
Sharon Kips een prachtige bijdrage geleverd aan zijn eigen compositie 
‘Come unto Me’. 
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http://www.youtube.com/watch?v=WRYBCV4AKHE


“...Virtuoze jazz en goed op elkaar ingespeelde improvisaties...”
“...All That Hymns is een zeer geslaagde productie, waarmee van 
Delft bewijst tot de echte groten te horen!”
- Signs Magazine

“...Spannend gespeelde jazz en goed opgebouwde muziek...”
- Nederlands Dagblad

De arrangementen zijn fraai uitgewerkt en divers in stijl: funky, swingend, 
latin, lyrisch. Toch vormen ze samen een geheel. In combinatie met het 
gepassioneerde, energieke en soepele spel van de drie zeer getalenteerde 
muzikanten ontstaat een unieke sound die aantrekkelijk is om naar te 
luisteren.

Behalve de muziek van ‘All that Hymns’ zijn ook eigen composities 
toegevoegd aan het repertoire. Dit is de basis geworden waarmee het 
trio al op veel plekken heeft opgetreden en waarmee ze graag het grote 
publiek kennis wil laten maken.

Er zijn ook mogelijkheden om uit te breiden met vocalisten. Zo zijn er al 
prachtige concerten gegeven met Sharon Kips en Denise Jannah, o.a. op 
het Jazzfestival in Breda. 
Voor verdere informatie over boekingsmogelijkheden, neem contact op 
met het management.

Luisterfragmenten van de CD zijn te vinden op:
www.jwaymusic.nl/media/audio
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Pianist Jan Willem van Delft (1979) studeerde in 2002 af aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag, waar hij studeerde bij Rob van Bavel en 
Frans Elsen. Naast een aantal jaren bezig geweest te zijn in de jazzscène 
(o.a. Jazzmania-bigband o.l.v. Peter Guidi, waarmee hij meedeed met 
verschillende concoursen in binnen- en buitenland en optrad met o.a. 
Benjamin Herman, Toon Roos en Jesse van Ruller) heeft hij ook een flinke 
staat van dienst in de Gospelscène. 

Op dit moment speelt hij samen met o.a. Sharon Kips, Bigband The 
Convocation, blackgospelkoor Gospel Boulevard, blackgospelzangeres 
Joany Muskiet & More Gospel, en werkte samen met Denise Jannah, Edsilia 
Rombley, en Linda Wagenmakers.

Naast optredens is Jan Willem 
regelmatig te vinden in de studio om 
te arrangeren en opnames te maken. 
Inmiddels heeft hij zijn medewerking 
verleent aan ruim 40 CD-producties 
als pianist, arrangeur/componist en 
producer. In 2011 kwam zijn eerste 
solo CD ‘In Zijn aanwezigheid’ uit.

Voor een discografie:
www.jwaymusic.nl/discografie

Voor meer informatie:
www.jwaymusic.nl
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Drummer Jeroen Vrolijk (1973) studeerde aan het Conservatorium van 
Rotterdam waar hij inmiddels zelf lesgeeft. Met zijn eigen ‘New Morning 
Project’ speelde hij op ‘The Hague Jazz’ en in het Bimhuis. In 2011 
verscheen zijn 2e ‘New Morning’ CD. Hij speelde met o.a. Oz Noy, Reggie 
Washington, Benjamin Herman, Fima Ephron, John Beasley, Rick Margitza, 
Tony Lakatos en Courtney Pine. 

www.jeroenvrolijk.nl
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Bassist Mark Dekkers studeerde aan het Conservatorium van Hilversum en 
heeft o.a. gespeeld in de musical Evita. Hij speelt in diverse jazzformaties, 
waaronder de Convocation Bigband en begeleidt de jazzvocalistes Brigitte 
de Boer en Jessica Koomen. Mark Dekkers maakt ook deel uit van de 
fusiongroep Seraph. 
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Zangeres Sharon Kips 
maakte jarenlang deel uit 
van blackgospelkoor Gospel 
Boulevard. Ze won in 2007 de 
eerste editie van ‘the X-factor’ 
waarna zij direct landelijke 
bekendheid genoot. Haar 2e 
soloalbum ‘Love will bring 
you home’ is december 2009 
uitgekomen.

www.sharonkips.nl
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Audio
Bijgevoegd de debuut-CD ‘All that Hymns’. Deze is uitsluitend bestemd 
voor promotiedoeleinden. Luisterfragmenten zijn ook te vinden op:
www.jwaymusic.nl/media/audio

Video
Tijdens de CD-presentatie, gehouden op 8 mei 2009 in theater 
‘de Kamers’, Amersfoort, zijn live audio- en video-opnames gemaakt. 
De videobeelden zullen worden gebruikt als promo voor de CD en de 
concerten. De gemasterde audio zal gebruikt worden onder deze films. 
Deze video-opnames geven een goed beeld van het optreden dat wordt 
neergezet. 

Bekijk via deze links de video-opnames op Youtube:
Seek Ye first the kingdom of God
Come Unto me
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Het Amerikaanse tijdschrift The 
Music Advocate schreef over 
haar: “This woman can make 
you dream, cry, and fall in love. 
What more could you desire...”  
Denise Jannah treedt over de 
hele wereld op en stond o.a. 
zeven keer op het North Sea Jazz 
Festival. Ze won verschillende 
prijzen, waaronder twee Edisons 
en de Meer Jazz Prijs.

www.denisejannah.com 
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http://www.youtube.com/watch?v=WRYBCV4AKHE
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