Kreis

(c) Thomas Geuens
Stan Maris accordeon, composities
Benjamin Hermans rieten
Kobe Boon contrabas
Dansende Beren schreef over Askr (2019), het debuutalbum van Kreis: “Te situeren tussen
zachtaardig jazzgefriemel, meesterlijk gedoseerde improvisatie en prachtig intimistische
breekbaarheid aangelengd met een fraaie dosis poëzie.”
De muziek is verwant aan de folktradities uit het Hoge Noorden, maar combineert dat met
elegante kamermuziek en jazz-via-omwegen.
Dit is geen trio van de shock and awe-tactiek, geen eenheid die je meteen achterover kegelt met
technische hoogstandjes of dik aangezette ideeën en emoties. Integendeel, het is net een band
die stapvoets onder de huid kruipt, stilletjes binnensluipt om vervolgens z’n kleine weerhaakjes
los te laten en de luisteraar consequent onder te dompelen met voldoende reliëf om weg te
kunnen blijven van wollige melancholie.
Stan Maris, Kobe Boon en Benjamin Hermans zijn stuk voor stuk muzikanten die zich als
nomaden langs verschillende stijlen en invloeden begeven, zijn bijzonder actief in de Belgische
jazzscene en kan je kennen van o.m. Steiger, The Milk Factory, Meriem of Mòs Ensemble. Kreis
stelt in Oktober op de Jazzlab-tournee zijn tweede album Embla (Bwaa label) voor.
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“Het genot zit bij Kreis in de eindeloze nuances. Denk ook niet zomaar dat het één en al
melancholie is wat de klok slaat. (…) Net zoals in de Noorse mythologie de Wereldboom, een es
(of in oud-noors een ‘askr’), negen werelden verbond, zo komt in de muziek van Kreis heel veel
moois samen. Een heerlijk debuut.” – Jazz & Mo’
“Met weemoed, fijnzinnig samenspel, trance, en een bedwelmende cadans als ingrediënten gaat
dat ongetwijfeld nog meer fraaie resultaten opleveren. Maar blijf vooral ook even rondhangen in
het nu en pik de band mee terwijl hij zijn kunst nog volop aan het verfijnen is. Het is een mooi
verhaal om te volgen.” – Enola Magazine
OKTOBER 2020
JAZZLAB-tour in double bill met Thunderblender:
- 26/9/'20 // CC De Meent // Alsemberg
- 29/9/'20 // Handelsbeurs // Gent
- 7/10/'20 // Muziekcentrum Track // Kortrijk
- 9/10/'20 // GC De Muze van Meise // Meise
- 15/10/'20 // De Casino // Sint-Niklaas
- 16/10/'20 // Rataplan // Borgerhout
- 18/10/'20 // Kaap/Vrijstraat O. // Oostende
- 28/10/'20 // NONA // Mechelen
- 1/4/'21 // CC De Ververij // Ronse
Tevens een dubbele albumrelease:
Kreis // Embla
Thunderblender // Stillorgan
EMBLA (2020, Bwaa label)
- Privélink soundcloud
Het tweede studio-album van Kreis komt uit op 14 september 2020.
De titel Embla is (net als bij het eerste album) een verwijzing naar de Noorse mythologie.
Askr staat voor de Wereldboom en de eerste man op aarde, Embla staat voor de eerste vrouw.
Embla is een verdere ontwikkeling van de sound van de band, waar de specifieke klanktextuur
verder wordt uitgepuurd.
Het album komt uit op het Gentse Bwaa. label, waar onlangs ook de albums Eugénie (Kabas) en
Luwte (Suura) op verschenen. Het komt uit op zowel CD als vinyl.

