MissG Biografie
Even genoeg van schreeuwende Adele of Beyoncé sound
alikes, scheurende gitaren of die eeuwig durende, dreunende
hiphop beats? MissG komt als een welkome afwisseling in het
muzikale landschap van de hedendaagse popmuziek.
Opgericht door de Italiaanse zangeres Loredana Guglielmi en
bassist/componist Dave de Jong met één doel voor ogen: hun
passie voor de acid jazz vorm te geven in een eigen concept,
stijl en geluid.
Dit is zeker gelukt op hun debuut
album "Between Us", een
passende
titel
voor
de
eigenzinnige CD die beide bedenkers samen hebben
gecreëerd. 9 originele composities die niet altijd in een hokje te
plaatsen zijn. Soms is het pure acid jazz (Bound by the heart)
en dan komt er weer een soulful ballad voorbij (Right here) en
wordt er ala Prince en James Brown gefunkt (Funk is what I got). MissG heeft de plaat door
hun muzikale helden laten inspelen: Tom Beek (o.a. saxofoon bij Mike Boddé, Sven
Hammond Soul), Arno Schlijper (toetsen bij o.a. Marco Borsato, Do, Krystl, Voice of
Holland). Martin Verdonk (percussie bij o.a. Ilse de Lange, Prince, Incognito) aan hun
project weten te koppelen. Het geheel is afgemixt door Jazzanova producer Axel
Reinemer in Berlijn.
Na de succesvolle introductie 2014/2015 wil MissG ook in
2016 de podia van de nederlands club, café en festivalscene
bestijgen. Deze keer geeft de band nét iets meer aandacht voor
de betere covers, welke natuurlijk in een eigen jasje worden
gestoken, om zo nog beter aan te sluiten bij het publiek van uw gelegenheid. Denk hierbij
aan funk, soul en acid jazz covers van Incognito, Brand New Heavies, Stevie Wonder,
The Isley Brothers, Maxwell, Alicia Keys, Beyoncé. MissG is te boeken als zowel
unplugged band (3 of 4 koppig) als volledige band (7 koppig), afhankelijk van uw feest of
podium.
Het album "Between Us" is online te beluisteren en te kopen via:
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