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CD RELEASE CATS COLLECTIVE: CHRISTMAS SONGS
Crooner Pepijn de Wit brengt met jazzcollectief Cats Collective nieuwe kerstsongs in oude stijl
Nat King Cole. Frank Sinatra. Bing Crosby. Pepijn de Wit. Met zijn jazzcollectief Cats Collective
brengt jonge jazzcrooner Pepijn de Wit (27) deze kerst originele kerstsongs uit in old school
jaren 50 stijl. De nummers ‘Glow Of The Snow’, ‘Christmas Is The Greatest Feeling’, ‘Wicked
Winter’ en ‘Don’t Freeze Off Your Nose’ beloven nieuwe kerstklassiekers te worden. Op
zondag 18 november wordt Christmas Songs digitaal uitgebracht.
Geen kerst zonder muziek
De kerstperiode is het moment van het jaar waarop sfeervolle jazz klassiekers weer even te horen zijn
op de Nederlandse radio en tv-programma's. De Wit: 'Ik verbaasde me erover dat de afgelopen jaren
tijdens kerst telkens dezelfde nummers gedraaid worden. Met hier en daar een nieuwkomer van
Mariah Carey of Michael Bublé, blijft de populaire kerstmuziek ongeveer ieder jaar precies hetzelfde.
Ik vond het tijd voor nieuw materiaal. En wat past daar beter bij dan kerstmuziek in de stijlvolle traditie
van Nat King Cole en Bing Crosby'.
‘Christmas Songs’
De EP wordt digitaal uitgebracht op zondag 18 november en bestaat uit vier gloednieuwe, originele
kerstnummers. Christmas Songs is tot stand gekomen door middel van een crowdfundingsactie via
platform Voordekunst. Het streefbedrag van € 5.000,- werd binnen twee weken bereikt, wat aantoont
dat Nederland klaar is voor nieuw materiaal tijdens de kerst. In drie maanden werd de muziek
geschreven, opgenomen en uitgebracht. De Wit: ‘Terwijl iedereen tijdens deze zomer lekker aan het
zwemmen was, schreef ik over sneeuwpoppen en rendieren. Aangezien ‘White Christmas’ op een
tropisch eiland is geschreven, belooft dat veel goeds.’
Releaseconcert 9 december 2018
Na de digitale release wordt Christmas Songs op zondag 9 december in Cinetol Amsterdam feestelijk
uitgebracht. Tijdens het concert zullen de nieuwe songs voor het eerst opgevoerd worden in de
volledige bezetting, inclusief strijkers en blazers. Het evenement is openbaar toegankelijk, meer
informatie is te vinden op Cinetol.nl.
Over Cats Collective
Cats Collective is een fris jong jazzcollectief uit Amsterdam, opgericht door jazz-zanger en songwriter
Pepijn de Wit (1991). Sinds zijn 14e zingt hij jazz en met zijn diepe, warme stem wordt hij gezien als
de volgende Bublé. Ook ligt zijn hart bij het schrijven van nieuwe songs die de tand des tijds kunnen
doorstaan, in de traditie van Gershwin en Van Heusen. Samen met zijn vrienden Camiel Jansen
(bassist en arrangeur) en Luuk Janssen (jazzgitarist) heeft hij één doel: kwaliteit en klasse
terugbrengen in de jazz door het uitbrengen van gloednieuwe songs.
Christmas Songs is exclusief te beluisteren in de elektronische press kit in de bijlage en wordt vanaf
zondag 18 november gereleased via Spotify en Itunes.
------------NOOT VOOR DE REDACTIE
Pepijn de Wit en Cats Collective vertellen graag meer over de plaat en hun plannen voor komende
jaren. Verder zijn ze in de kerstperiode beschikbaar voor optredens en showcases op radio en TV.
Voor meer informatie, beeldmateriaal en aanvragen kunt u contact opnemen met
Ilana van de Boel, PR & Marketing Cats Collective, via info@catscollective.com of 06-38747943
Download EPK hier.

