ATANGA BOOM
jazz – funk – world music

Nadat Atanga Boom in 2012 op het toneel verscheen maakte de band al gauw furore op vooraanstaande
podia zoals Felabration, Jazz in Duketown, BIRD, Lantaren Venster en de Zomerjazzfietstour. Het bijzondere
geluid van de band met een prominente rol voor de sousafoon wordt sindsdien overal verwelkomd, getuige
onder andere het commentaar van journalist Jaïr Tchong:
“Atanga Boom is gecultiveerde madness. wild, onstuimig, rafelend en refererend aan New Yorkse
legendes zoals Tom Waits-gitarist Marc Ribot, maar daarbij ook rijkelijk puttend uit wereldmuziek, funk en
alles wat swingt. Voorspelbaarheid is de voornaamste vijand van Atanga Boom. Captain Beefheart zou
dit alles goedkeurend gadeslaan”
Op de gelijknamige debuutplaat uit 2015 wordt de luisteraar ondergedompeld in een muzikale mash-up van
opzwepende afrogrooves en donkere 70’s funk. Met power en urgentie worden de nummers het universum
ingeslingerd, aangevuurd door de mighty brass bass. Zo sleurt Atanga Boom je in amper vijftig minuten langs
alle uithoeken van de wereld: Na de brute dropping op een bomvolle markt in Marrakesh loop je plots over de
uitgestrekte savanne van West-Afrika, waarna je via de chillste stranden van Brazilië terecht komt in een
bloedstollende achtervolgingsscene door de straten van San Fransisco. Stilstaan is geen optie, uit een
megafoon schalt een bombastische protestsong.
Met een aantal kick-ass musici in de line-up en een lading vers repertoire, maakt Atanga Boom momenteel
haar opwachting voor het komende seizoen. Atanga Boom is:
Coen Kaldeway: saxofoon, fluit (Streetbeat Empire, Black Gold 360, Caro Emerald)
Maarten Meddens: keys, vocals (Electric Love, Monsieur Dubois)
Lucas Meijers: guitar (Electric Love, Zosja)
Patrick Votrian: sousafoon (Kyteman, De Kift, De Nazaten)
Yannick van ter Beek: percussie (Modji, Umeme, Noordpool Orkest)
Robin van Rhijn: drums (Umeme, Beryl Anne, Mathias van den Brande)
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“140” [2018] - https://youtu.be/mKa_oHaOpOs
“Wuzz Gnawan” [2015] - https://youtu.be/4jaK2GpzaCg
play.spotify.com/album/1zkEkfAnqO17QT5Yf1VsD1
soundcloud.com/atanga-boom
facebook.com/atangaboom
atangaboom.bandcamp.com
atangaboom.com
itunes.apple.com/nl/album/atanga-boom/id971861904?l=en

Atanga Boom - Atanga Boom (2015, Flyin’ High Records)
CD / LP/ Download

“Scherp gespeelde afrofunk die zich prima kan meten met al wat vanuit het buitenland komt”
[Popblad Heaven]
“Groovy en diepgrommend” *** [NRC]
**** [Platomania]

…………………………………………………………………………………………………………………....
De naam “Atanga Boom” is ontleend aan een verhaal van een oude missionaris, die vertelde over
een man uit noord Ghana die deed wat niemand anders wilde doen, laat staan voor mogelijk hield.
In zijn eentje hakte hij gedurende twee droge seizoenen een waterput, in een dorp waar in de verste
verte geen put te bekennen was. De plek was hoger gelegen en de ondergrond rotsachtig, geen
dorpeling die er over peinsde om uitgerekend daar een put te graven. Maar de Wijze Man had bij
gratie Gods bepaald dat dit dè plek was en Atanga ging aan het werk. Ter verlichting van zijn noeste
arbeid en om in het ritme te blijven, riep hij voor elke slag zijn naam waarna de houweel met een
bonk tegen de harde aarde kletterde. Zijn opdrachtgever ging regelmatig kijken of hij nog aan zijn
verplichtingen voldeed en werd dan al van ver gerustgesteld door wat hij hoorde: Atanga…. BOOM!!!
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