KIM VERSTEYNEN & TIM FINOULST

Het duo Kim Versteynen en Tim Finoulst is een
samenwerking van twee gevoelige jazzmuzikanten op de
meest transparante manier: zang en gitaar.
Het is een erg intimistisch project, maar ééntje dat heerlijk
betoverend werkt. Anders dan een traditioneel duo, breken
zij uit het keurslijf van solist en begeleider en werken ze met
veel interactie en improvisatie naar elkaar toe: pure muziek
met erg veel creativiteit. Ze combineren hun warme klanken
met een overvloed aan persoonlijke interpretatie en
empathie in een breed repertoire van originele en andere
composities. Op 21 juli 2013 wonnen zij het Concours Des
Jeunes Talents op de Leffe Jazz Nights: de jury prees de durf
van het project, de kwaliteit van de muzikanten, hun
soberheid en intimiteit, de manier waarop ze popsongs in
de jazztraditie inschrijven en hun podiumprésence. Hun
eerste album, First Time, werd uitgebracht op 1 november
2014 op het Belgische label met Hasseltse roots, RailNote
Records.

First Time Tracklist
1 Riverman (N. Drake)
2 Beautiful Love (King, Young, Van Alstyne,

Zangeres Kim Versteynen (1984) combineert haar intuïtieve
zang met twee Master diploma's: kunstwetenschappen en
jazzzang. Naast haar duo met Tim Finoulst is ze actief in
verschillende jazz en crossover-projecten: de tweede cd
Open & Close van haar kwartet Kim In the Middle werd goed
onthaald. Kim is ook zangdocent, gespecialiseerd in jazz.
Tim Finoulst (1986) studeerde summa cum laude af aan het
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Tijdens zijn
studies richtte hij het Sullivan Street Trio op dat vierde
eindigde in de Jazz Hoeilaart competitie in 2011. Met The
Cirle speelde hij op Jazz Middelheim in 2009, samen met
gast Mark Turner. Hij is een veelgevraagde gitarist en speelt
regelmatig met muzikanten zoals Nic Thys, Tutu Pouane en
Carlo Nardozza.
website: www.kimversteynen.com
booking and info: kimversteynen@gmail.com

Gillespie)
3 Kind Of Grey (T. Finoulst, K. Versteynen)
4 First Time (T. Finoulst, K. Versteynen)
5 Puzzle Of Hearts (Djavan, B. Walsh)
6 Bruxism (K. Versteynen)
7 Encore (A. Van Coillie, K. Versteynen)
8 Interlude (T. Finoulst)
9 Walk On By (B. Bacharach, H. David)
10 Send In The Clowns (S. Sondheim)

