Uit in Puurs-Sint-Amands

BEEN THERE LIVE: Jasper Erkens (LIVESTREAM)

In afwachting van zijn derde studio album -release begin 2021- lost Jasper Erkens
(28) een gloednieuwe single genaamd Guilt Trippin’. Millenium rock, geïnspireerd door Radiohead en QOTSA, geïnjecteerd met
een gezonde portie distorted gitaren en retro electronica. “De song gaat over de impact van de mens op de natuur, onze
bewustwording daarvan en de schuldgevoelens die daarmee gepaard gaan.” De track concludeert met een loeiharde gitaar
solo verzorgd door Benjamin Totten, beter bekend als vaste gitarist van Jorja Smith. Guilt Trippin’ werd gereleased op 20
November 2020 en gaat gepaard met een videoclip waar Erkens letterlijk zijn rechter voet voor heeft gebroken… “Totally
worth it!”
Geboren in België. Gevormd door de wereld. Brussel. Amsterdam. Londen. Sommige mensen worden pas wakker rond hun
veertigste en realiseren zich dan, meestal plots, dat het leven hen tot dan toe weinig prikkelends gebracht heeft. Niet zo bij
Jasper Erkens. Amper 27 en hij heeft er al een rijk gevuld parcours opzitten, één waarin hij dromen najaagde, en zich laafde
aan de voldoening die ermee gepaard ging. Hij was pas 15 toen hij zijn eerste plaat releaste. Geïnspireerd door iconen als
David Bowie en Damien Rice speelde de jonge, ambitieuze Erkens zich in de kijker. Het legde hem geen windeieren. Hij
veroverde een plek als support van Adele, die hem prompt wat moederlijke raad gaf: “Schrijf je in aan de BRIT-school in
Londen.” Erkens liet het zich geen twee keer zeggen, zei “Tabé, België!”, en verkaste naar Londen, voor een persoonlijk en
muzikale queeste. Vijf jaar later – Erkens is een jonge man – kwam hij naar België. Niet voor heel lang, want de hunker om zijn
songwriting skills nog meer aan te scherpen deed hem in Amsterdam belanden. Hij kwam er terecht in een creatieve hub en
begon songs te schrijven. Vandaag legt hij de laatste hand aan zijn self-produced derde album.
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