JARED GRANT
Wanneer je de muziek van Jared Grant hoort doet dit je direct denken aan de ritmische Soul, Funk en R&B
uit van de jaren 70 en de early 80’s. Een periode waarin Grant zich dan ook erg thuis zou voelen.
Geïnspireerd door internationale grootheden als James Brown, Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince,
heeft Jared zich ook verdiept in artiesten als Ryan Shaw en bijvoorbeeld Billy Paul. Hiermee heeft hij een
geheel eigen sound ontwikkeld, welke teruggaat naar zijn roots, met invloeden van het heden. Jared stond
op podia als 013, Bird, Grounds, North Sea Jazz Club en Paradiso. Hij zong een duet met Trijntje Oosterhuis
en zong samen met de Britse zangeres Eliza Doolittle. Verder stond hij in het voorprogramma van Alain Clark
en wist een avond te vullen in de North Sea Jazz Club met Léon Ware. 5 mei 2019 was Jared special guest bij
het ZO Gospel koor, tijdens het traditionele 5 mei concert aan de Amstel en stond in het voorprogramma
van Betty Wright. Jared maakt onderdeel uit van R&B Oldskool een theater project van John Williams (RTL4),
ze hebben inmiddels meer dan 40 theaters aangedaan en in 2021 volgen er meer. Daarnaast loopt er nu een
initiatief ism Amsterdam Funk Orchestra, een tribute aan James Brown. Eén ding is zeker, naast zijn eigen
solo carrière, staat Jared altijd aan!
Jared Grant wint eind 2012 naast de 3e (jury) prijs ook de publieksprijs van de Music Matters Awards. In
2015 schopte Jared het tot de halve finale van The Voice of Holland en in 2019 won hij de laatste aflevering
van All Together Now een succesprogramma van RTL4 en afgelopen seizoen was Jared veel te zien bij het
succesprogramma Matthijs Gaat Door, dit wordt vervolgd. Na vele solo-optredens en als gast bij
verschillende bands en artiesten, heeft Jared in september 2017 zijn eigen album gelanceerd; “Back to my
Roots”. Een mix van zijn inspirators, met een vette eigen Soul saus er overheen. De singles “Break Out” en
“You” waren succesvol en worden veelvuldig gestreamd op de bekende platformen zoals Spotify, Apple
Music en meer … Daarnaast zijn de singles te horen (geweest) op Sublime FM, Radio 2, Q Music en
verschillende regionale zenders. Er is een nieuwe Groove Supplier remix uit van “YOU” en voor de zomer
volgde een nieuwe track “You’ll be Mine”. Waarna Jared Grant vanaf half november 2019 een nieuwe EP
(track voor track) lanceert. 30 oktober 2021 presenteert Jared Grant zijn nieuwe EP en een vinyl met oud en
nieuw materiaal, met een show in Bibelot Dordrecht.

https://www.facebook.com/jaredgrantmusic/
https://www.instagram.com/jaredgrantofficial/
https://www.youtube.com/watch?v=xIA3jxwXdbs
https://www.youtube.com/watch?v=pjGmGr35F0o
www.jaredgrant.com
Meer informatie: Music Dept. 📩 maarten@musicdept.nl / 📞 +31(0)655165319

