Over Damp
Damp is gevormd rond zanger en tekstdichter Teus Middag. Met zijn
doorleefde stem en dito verhalen schildert hij het licht en de schaduwen van
de liefde, en de pieken en dalen van het leven. Accordeoniste Mirjam
Berendse en vioolmagiër Vincent van Dam geven elk nummer een
karakteristieke Damp-kleur. Bassist Reijnier Terpstra en gitaaralleskunner
Bokke Rypma ondersteunen Middag vocaal met de voor Damp karakteristieke,
door velen gewaardeerde meerstemmige achtergrondvocalen. Samen met
slagwerker Gerrie Spaansen vormen ze subtiel swingend een smaakvolle
basis voor de muziek.
Damp live
Dankzij de toegankelijke, warmbloedige muziek is Damp is zeer geschikt voor
zowel kleinere locaties als grotere podia. Bescheiden uitversterkt met
bijvoorbeeld slechts een zanginstallatie (de band kan die eventueel zelf
meenemen) kan Damp een sfeervolle ambiance neerzetten in een
muziekcafé, of een luisterpubliek in een theater meevoeren dankzij de
doorleefde teksten. Op grotere podia of feesten en festivals kan de band ook
feestelijk uitpakken met zwierige en uitbundige nummers. Damp heeft
voldoende eigen repertoire om drie sets van ruim een half uur te spelen, maar
een andere indeling kan uiteraard ook.
Bloedstraat
Het onlangs verschenen album Bloedstraat bevat achttien originele,
hedendaagse Nederlandstalige levensliederen in de traditie van
Nederlandstalige zangers als Ramses Shaffy en Maarten van Roozendaal.
Recentelijk heeft de cd-presentatie plaatsgevonden in Pakhuis Wilhelmina in
Amsterdam, waar de Nederlandse acteur Peer Mascini het album officieel
heeft gelanceerd.
De titel van het album verwijst naar de Bloedstraat Wals, een dramatisch
zwierend lied over een moord in de gelijknamige straat in de rosse buurt van
Amsterdam. Zo vormen op de hele plaat poëtische, lyrische teksten - in de
meeste gevallen op ware gebeurtenissen gebaseerd - de basis voor een
levenslied, dan weer voor een zeemansballade, een zwierig chanson, een ode
aan het meisje van de maan, een Johnny Cash-achtige fietstocht of de
klaagzang van een drankzuchtige.
Het album is wereldwijd verkrijgbaar; digitaal via de gebruikelijke kanalen als
Itunes en Spotify), en fysieke exemplaren worden gedistribueerd via onder
meer Alliance Entertainment. Kijk voor een impressie
op www.amsterdamp.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Reijnier Terpstra
06 3614 5642

infodamp@gmail.com
	
  

