Carly E.

#popmuziek #cellopop #theaterpop

Al vanaf jonge leeftijd speelt Carly E. (Carlijn van Wijk, 1989) cello en zingt ze graag. Ze toerde
tussen haar twaalfde en achttiende met onder andere het Jeugd Orkest Nederland door
Europa en China. In 2012 vertrok ze voor anderhalf jaar naar Londen en van 2014 tot 2016
verbleef ze in Argentinië. Weg van huis ontdekte ze haar eigen muziek. Ze werd singersongwriter en solo-artiest, zichzelf begeleidend op cello met loop pedaal. In 2016 bracht ze
de EP ‘Blue Funny You’ uit, opgenomen in Buenos Aires. Terug in Nederland trok ze de
aandacht tijdens TEDx en verschillende festivaloptredens. Carly E. vormt vanaf 2017 haar
eigen band met gitarist Richie Richman, drummer Efraim Schulz-Wackerbarth en bassiste
Annick Odom.
Op 15 juni 2018 verscheen het analoog opgenomen album Timeless Thoughts op een 12 inch
vinyl plaat en werd deze gepresenteerd met haar band in een uitverkocht Cinetol in
Amsterdam. Na haar succesvolle zomertour in 2018 heeft ze optredens staan in o.a. Theater
Oostblok, DeLaMar Theater, de Amstelkerk, Tapas Theater, de Roode Bioscoop en op
festivals zoals Reurpop.
Carly E.’s cello-idool is Yo-Yo Ma en ze houdt van de oude jazz en soul ladies, zoals Nina
Simone en Aretha Franklin. Haar grote voorbeeld is Andrew Bird. Die combinatie maakt haar
muziek tot een mix van jazz en pop met een intuïtieve poëtische groove.
Kijk voor meer informatie op www.carlyemusic.com

Richie Reichgelt‘s (1989) liefde voor gitaar begon al vroeg, namelijk op zijn
5e, na het beluisteren van Paco de Lucia; er moest en zou een gitaar
komen. Al jong gedreven, volgde een intensieve studie bij docent Ton
van Engelen. Vervolgens een studie aan het Conservatorium van Den
Haag alwaar hij ook zijn master behaalde. Alsof dat nog niet genoeg was
heeft Richie ook nog lessen gehad van Peter Bernstein in New York en
timmerde internationaal hard aan de weg door veel te spelen. Deze
inspanningen hebben geleid tot tal van mooie ensembles en concerten
waarbinnen hij speelde met o.a. Eric Ineke, Roy Hargrove, Shirma
Rouse,Tineke Postma, John Ruocco, Willie Jones |||, Rob van Bavel, Joost
van Schaijk, Sazz Leonore, Maarten Hogenhuis en Hal Tsuchida.
Efraim Schulz-Wackerbarth (1984) woont en werkt sinds 2006 in
Amsterdam, waar hij op het Conservatorium van Amsterdam met een
Masters in Jazzdrums afgestudeerd is. Als onderdeel van zijn studie
studeerde hij een semester aan de Manhattan School of Music bij John
Riley.
Sindsdien heeft Efraim op verschillende festivals gespeeld, zoals Oerol,
Zarte Cross, Breda Jazz, Jazzahead Bremen en Langnau Jazz Nights en
met verschillende groepen waaronder het Mira Falk Quartet, Sietske &
Band, Aldebaran 4, het Ricciotti Ensemble en de Neutral Ground Brass
Band in meer dan 12 Europese landen getoerd.
Annick Odom (1992) verhuisde vanuit de USA in september 2016 naar
Amsterdam om te starten met de Masters of Music “New Audience and
Innovative Practice” op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In
2014 is zij afgestudeerd aan de University of Michigan met drie
bachelors: klarinet, contrabas, en psychologie. Naast haar interesse in
klassieke muziek, specialiseert ze zich in improvisatie in jazz, pop en
folk.
Op dit moment leidt ze muziekworkshops van het Rotterdams
Philharmonisch orkest, speelt ze klarinet in het Nederlands Politie
Orkest en speelt ze mee met verschillende band formaties waaronder
de CARLY E. band waar ze contrabassist is en backing vocals doet.
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Press & Reviews
“CARLY E. is an energetic young women with an electric cello who took the breath away of our
audience during her short performance on the TEDxHilversum. She is best described in 3 words:
driven, forceful and honest. During her performance she took us on a world tour with her super
original and strong voice. She completely conquered the stage of the ‘Theater Gooiland’ in
Hilversum.” – Mie Dries (Head producer TedX Hilversum) 07/12/2016 - TedX Hilversum – The Art
of Engagement

“It was a pleasure to have you. You’re very talented and have a great band as well. Good luck
with the album and hope to see you playing again in the future. Let me know if you’d like to
play at the Winston again.” 12/10/2018 Vincent – Booker of Winston Kingdom Amsterdam

The cello glories in the hands of Carly E. A beautiful and intriguing performance. 22/07/2018
Richard Wagenaar – thenextgig.nl

Meer info: www.carlyemusic.com
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