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Bio:

!

Jazzkenners vinden gitarist Tim Langedijk een verademing. Hij is geen man, die zijn publiek
er ieder moment van wil doordringen, hoe virtuoos hij kan spelen. Langedijk houdt van fraaie
melodische lijnen en subtiele harmonieën, maar zoekt ook intrigerende en avontuurlijke
klankwerelden op. Diversiteit en zeggingskracht zijn uitgangspunten voor zijn trio, dat hij in
2006 oprichtte.
Bassist Udo Pannekeet is vanaf het eerste uur lid van het trio. Sinds 2011 is Hans van
Oosterhout de vaste drummer. De eerste twee albums (Testimonials, 2008 en Inside The
House, 2010) werden door de critici alom geprezen. 'Hij lijkt op een manier naar muziek te
kijken, die aansluit op wat John Abercrombie en Bill Frisell in gang hebben gezet', volgens
het blad Jazzism. Eigentijdse jazz met vertakkingen naar fusion en country, het kan allemaal
bij Langedijk, maar steeds met een fraaie toon en fijnzinnige bewegingen.
Afgelopen jaren speelde het trio op bekende jazzpodia en festivals waaronder North Sea
Jazz. Eind 2011 nam Langedijk met zijn trio zijn derde album op in Osnabrück. Speciale gast
op deze cd is de internationaal vermaarde pianist Jasper van 't Hof. De cd getiteld November
is in het voorjaar van 2012 uitgekomen. Het laatste album ’Standards 1’ is in april 2013
uitgebracht.
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Line-up:
!

Tim Langedijk
gitaar
Udo Pannekeet
basgitaar
Hans van Oosterhout drums
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IM LANGEDIJK TRIO
De Critici Spreken:

!

"Langedijk’s contemporary compositions not only have a strong melodic sensibility; they also showcase his
harmonic concepts. November is an impressive performance from an artist who has plenty going for him.”
ALL ABOUT JAZZ

!

"...Een verademing, deze Tim Langedijk. Terwijl de meeste gitaristen altijd maar willen bewijzen dat ze goed
gitaar kunnen spelen, maakt Langedijk beheerst, simpel en doeltreffend duidelijk dat hij met zijn trio naar een
intrigerende klankwereld streeft…”
JAZZISM

!

"...one of the better trios on a global level with plenty of flavor and texture without bordering on the artistic
pretentiousness engaged by some musicians…"
★★★★★ CRITICAL JAZZ (USA)
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...”Langedijk mag gerust tot de spannendste gitaristen van Nederland gerekend worden. Zijn kwaliteit ligt in de
veelzijdigheid van compositieopbouw en klankexperiment. De sound is herkenbaar en tegelijk origineel,
samenspel en solo's intrigeren, composities zijn avontuurlijk, en de toegankelijkheid blijft gewaarborgd. Nooit
klinkt het bedacht, alles is fris en smakelijk en sympathiek...”
VOLKSKRANT

!

“Het was een lust om deze band te zien spelen. Hier stonden geen drie solisten, die samenspeelden, hier stond
één ‘machina di musica’, één organisch lichaam, waarin alle drie delen volop op elkaar anticipeerden en
reageerden. En dat met een aanstekelijk spelplezier!
Dit Tim Langedijk Trio speelt op een internationaal hoog niveau en dwong terecht bewondering af en een
dankbaar applaus...”
JAZZ NIEUW & DIEP
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TIM LANGEDIJK TRIO
Discografie:

’STANDARDS 1’
(The Sand Records, 2013)

’NOVEMBER’
(The Sand Records, 2013)

’INSIDE THE HOUSE’
(The Sand Records, 2013)

’TESTIMONIALS’
(The Sand Records, 2013)

Concert formats:

!!
Contact:
!

trio
trio featuring Jasper van ’t Hof

voor overige informatie contact: Tim Langedijk
Tel.: 06 525 930 39, e-mail: info@timlangedijktrio.nl, website: www.timlangedijktrio.com

