EFE ERDEM
Efe Erdem; geboren en getogen in Turkije, werd van jongs af aan beïnvloed door de
muziek. In 2000 begon hij met een studie aan het Hacettepe Conservatorium in Ankara,
met de hulp van A. Bedii Durham. Hij nam klassieke trombone lessen en was altijd al
zeer geïnteresseerd in diverse genres zoals Jazz, Blues en Latin muziek. Vanaf zijn van
15e jaar speelde hij al met vele orkesten en bands, met een nadruk op Jazz en
improvisatie. In 2008 verspreid hij zijn vleugels uit en emigreerde naar Rotterdam Nederland om zijn studie aan Codarts conservatorium voort te zetten, als een leerling
van album Bart van Lier en Ilja Reingoud. Hij ronde in 2012 zijn studie met succes af.
Tijdens zijn tijd in Rotterdam werd hij een gewilde trombonist. Hij speelde met van
Marcus Miller, Benny Golson, Tony Allen, Snarky Puppy leden, Roy Hargrove, Bilal en
Robert Glasper een paar te noemen. Hij was lid van de Re: Freshed Orchestra een 16
man orkest gecombineerd met een rhytym section, blazerssectie en string section. Ze
speelden diverse festivals als North Sea Jazz, Noorderslag en Right About Now festival.
Onlangs heeft hij een album met wereldwijd bekende zanger, componist, toetsenist
Frank McComb opgenomen. En in 2016 en 2017 ging hij op tournee met één van de
meest legendarische bands van Nederland "Doe Maar" oa ook op Pinkpop en in 2017 oa
de Ziggo Dome en meer met niemand minder dan Anouk.
Efe Erdem reisde met zijn trombone naar verschillende plaatsen in Europa als buiten
Europa, waaronde Zuid-Afrika en Indonesië. Nu is de tijd aangebroken om zelf de
frontman te zijn. Zijn debuut EP 'First Kiss' is zeer succesvol en erg goed ontvangen door
een breed publiek. Dit vraagt om een album release, welke in het voorjaar 2018 het
daglicht zal zien. Efe Erdem Quintet “Trombone Jazz & Funk”
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