JAUNE TOUJOURS
File under world, rock, jazz, punk, ska, afro, dub, reggae, soul, roots or call it

Europeana
Jaune Toujours evolueerde van een band met Brusselse cultstatus naar een internationaal geapprecieerde kwaliteitsband binnen het live circuit.
Hun explosieve, stedelijke mengeling van muziekgenres en talen bekoort publiek en pers tot ver buiten de landsgrenzen. Met de energie van een
rockgroep (zonder gitaren!) het improvisatieplezier van een jazzcombo, de open-mindedness van een wereldmuziekgroep en het charisma van de
straatmuzikant belten ze hun poëtisch pertinente samenlevingsbeschouwingen van de daken. Voeg daar een snuif typisch Brusselse zelfrelativering
aan toe en je weet op welk feestje je bent. Zoals ook te horen is op hun meest recente album Europeana.
De titel Europeana houdt verband met de actualiteit, maar ook met tournees van Jaune Toujours in Canada, waar het publiek (veelal 2e, 3e, 4e
generatie Europese migranten) hun muziek zowel vertrouwd (de klanken en het instrumentarium van “the old continent”) als exotisch vindt (een heel
eigen, actuele mix, gedistilleerd vanuit allerlei invloeden). En aangezien het sowieso moeilijk is om Jaune Toujours te klasseren, waarom dan geen
nieuwe muziekterm bedenken? Europeana dus, naar analogie met of net tegenover een stijl als Americana.
Muziekrecensent Philippe De Cleen: “Jaune Toujours, met roots in wereldstad Brussel, grijpt de sociopolitieke actualiteit aan en staat voor een
door en door realistische maar kritische kijk op de dingen. Dat siert hen, die maatschappelijke bewogenheid die ook nog eens goed in het oor
liggende, aangename en uiterst toegankelijke muziek oplevert. De band – live altijd een feestje – staat voor een beresterke, overtuigende hutsepot
van genres, motieven en stijlen: een ratjetoe van rock, jazz, punk, ska, afro, dub, reggae, soul en roots, die door de unieke Jaune Toujoursblender gaan.”
“Terwijl veel andere bands niet zelden een loutere kopie zijn van, ligt dat bij Jaune Toujours best wel wat anders. Het verschil zit hem onder meer
in de frisse instelling en aanpak, met composities afwisselend in het Engels , Frans en zelfs Nederlands. Vrijwel nergens vind je een band waarvan
het muzikale palet zo divers is, met o.m. ska, balkan, oriëntaalse drift en ontsporing en funky jazz.”
“Jaune Toujours gaat voor de meest uiteenlopende muziekjes. De band laat zich voorstaan op een sociale, door het leven gerijpte boodschap.. De
manier waarop de groep de meest uiteenlopende onderwerpen op muziek zet: fileproblemen, het einde van de zomer, malaise in nieuws en media.
Terwijl Jaune Toujours wel tekent voor een energieke, opzwepende sound die op het nieuwe album volop aanwezig is. En de band zegt nog altijd
waar het op staat: mensenrechten worden strijdvaardig aangekaart en het politieke systeem wordt vlot op de korrel genomen. Niet zelden moeten
we daarbij denken aan inspiratiebronnen als The Clash of Manu Chao. Niet toevallig, want de gedeelde ideologie en maatschappijkritische insteek
en muzikale achtergrond is best herkenbaar als Jaune Toujours door de boxen knalt. Zet je oren wijd open en laat jezelf bedwelmen door een van
de meest feestelijk funky livebands die ons kleine Belgenlandje rijk is, habibi!”
Verwacht je aan echte Europeana : kick-ass roots op accordeon, drum, bas en blazers, recht uit het hart van Europa. Maar zonder taal- of
andere grenzen met teksten in het Frans, Engels, en Nederlands.

Jaune Toujours album Europeana – label Choux de Bruxelles +32 2 538 94 55 - info@choux.net - www.choux.net
Herfst 2019! release boek+cd (hardcover 13,8 x 12,5 cm, 22p., cat. nr. chou 1902)
Ook te verkrijgen als boek + cd (hardcover 30x30 cm, 22p., cat. nr. chou 1805) en op vinyl (ltd. edition, cat. nr. chou 1806)
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Save Le Monde
Cinema Politika
Ska-Man
H’bibi
Balkan Khan
Funky Brussels
Même Pas Peur
Refugees Welcome
End Of Season
Hotel Serdjo
Veiculo Longo
Radio Blues
Alles Normaal
Question/Réponse

Piet Maris vocals & accordeon
Théophane Raballand drums & percussion
Mathieu Verkaeren upright bass
Mattias Laga sax soprano & clarinets
Bart Maris trumpet
Dirk Timmermans trumpet
Guests
Patrick Kabré backing vocals on Cinema Politika
Jo Zanders likembe on Cinema Politika, Refugees
Welcome & End Of Season
Vincent Heirman trombone on Ska-Man &
Question/Réponse
Yamen Martini trumpet on H’bibi

Recording: Christine Verschorren at Studio Choux de Bruxelles & Strawberry Lab
Mixing: Christine Verschorren at Strawberry Lab
Mastering: Uwe Teichert at Elektropolis
Jaune Toujours is een geroutineerde band, maar nooit vies van improvisatie. Hun concerten zijn altijd levendig en feestelijk, maar met de nodige
muzikaliteit en zonder in clichés te vervallen. Dat bewezen ze live bij concerten en sessies zoals op Labadoux Festival (België 2022), Choux-Fest
VK Brussel (België 2021, online), Wereldfeest Leuven (België 2020, online) Frequenzen Festival, Bardentreffen, (Duitsland 2019), MeYouZik
(Luxemburg 2019) Colora Festival (België 2019), Ancienne Belgique, Kokopelli Wilde Westen, Manifiesta (België 2018), Ordogkatlan
(Hongarije 2018), Sommerbühne Detmold (Duitsland 2018), Eindeloos Eiland Festival (Nederland 2018), Polé Polé (België 2017) Rock à
Ouaga (Burkina Faso 2017), Gentse Feesten, Festival des Libertés (België 2016), Vszprémi Utcazene Fesztivál (Hongarije 2016), Interkomm
Festival (Duitsland 2016), Tiszavirag Festival (Hongarije 2015), Bevrijdingsfestivals (Nederland 2015), Cerys on 6 (BBC Radio 6 Music, 2014),
World on 3 (BBC Radio 3, 2014), Le Monde Est Un Village (RTBF Radio 1, 2014), Re Re Riga (Letland 2013), Festival Dranouter (België 2013),
Cotonou Couleurs Jazz (Bénin 2012), in Blender Sofia (Bulgarije 2012), Les Rutilants (Frankrijk 2012), Ollin Kan (Portugal 2011), Winnipeg
Folk Music festival (Canada 2011), Mercat de la Musica Viva de Vic (Spanje 2010), Sziget (Hongarije 2010). Francofolies de Montréal
(Canada 2010), Womex (Denmark 2009), Francofolies de Spa and Polé Polé (Belgium 2009), Fusion (Duitsland 2009), Vancouver Island Music
Fest, South Country Fair en Calgary Folk Music Festival (Canada 2008), Tanzfest Rudolstadt (Duitsland 2008), Womad en Cambridge Folk
Festival (UK 2007), Couleur Café (België, 2007), Paradiso, Oerol Festival, Fiesta Mundial en De Parade (Nederland 2007) om er een paar te
noemen…
Het album Europeana (2018) is het meest recente album van Jaune Toujours. Ze bouwen er verder op het élan waar ze internationaal zo om
gewaardeerd worden: geen taal- of andere grenzen (lyrics in het Engels, Frans, en Nederlands), catchy songs, punky attitude, drum&brass, Balkan
madness, accordeondub en Belgische ska. Echte Europeana, kortom. Het album is beschikbaar als fotoboek + cd, 30x30cm, met een selectie
foto’s van drummer-fotograaf Théophane Raballand, en op vinyl (limited edition). In de herfst van 2019 werd het album ook in kleiner formaat
gereleased (cd digi-pack). Op dit moment werkt de band volop aan nieuw materiaal met zicht op een release in 2.
Jaune Toujours zit ondertussen al meer dan 20 jaar in de muziek, zoals te horen en te zien is op 20sth (2017), een collector’s box en album in een
beperkte oplage. De 20sth collector’s box omvat 8 albums and 9 cd’s. BRUSK (2000), CAMPING DEL MUNDO (2002) en het live album CLUB
(2006) werden voor deze gelegenheid geremasterd en herperst. Naast de albums BARRICADE (2004) en KOLEKTIV (2009) is er ook nog het
remix album RE:PLUGGED (2010), het album ROUTES (2013) en het collector’s album 20sth (2016).
Jaune Toujours Line-up: zang & accordeon Piet Maris / drum & percussie Théophane Raballand / contrabas Mathieu Verkaeren / sopraansax
& clarinetten Mattias Laga / trompetten Dirk Timmermans en/of Bart Maris
Jaune Toujours press quotes:
The London Evening Standard (★★★★): with a party band such as this, there’s clearly a lot more going on in Brussels than EU legislation and
the Brexit negotiations // RnR Magazine (★★★★): Ladies and gentlemen, welcome to Donald Trump's worst nightmare 'Funky Brussels' // fRoots
Magazine: World's finest 'Belgian Mestizo' live band // The Guardian: a welcome return from Jaune Toujours with their good-time blend of ska,
punk, Balkan styles and brassy jazz // Songlines (★★★): Messages abound, but so does the funky, live squat party feel that typifies Europeana //
Le Soir: Toujours aussi polyglotte, menant sa fanfare sur les rives du canal où l’on danse la java, la salsa, la musique balkanique, le rock et la
chanson française sur un air d’accordéon // Bruzz: Europeana, un nom qui résume bien leur univers musical // Westzeit (★★★★): Die Musik ist
so bunt wie der Markt hinter dem Gare du Midi // Jazzthetik (★★★1/2): Die Band bleibt sich treu, musikalisch mit ihrer bläserbefeuerten
Partytauglichkeit und inhaltlich ohnehin mit der Beschwörung von Solidarität und Hilfsbereitschaft // De Standaard (★★★): na meer dan twintig
jaar klinkt de band nog fris, guitig, geëngageerd en ongepolijst // daMusic: Fans van Mano Negra, Les Négresses Vertes, Taraf De Haidouks, maar
ook die van The Specials of The Clash zullen deze intercontinentale plaat zeker kunnen smaken

