Jongeren

Win een huiskamerconcert!

Xnoizz presents
NewWorldSon

Ze waren dé verrassing van het
Xnoizz Flevo Festival 2008, ze
gaan 24 januari op herhaling in
Tivoli, en wie jongerenlid wordt
van de EO kan een huiskamerconcert van deze band winnen:
NewWorldSon. Hoog tijd voor
een nadere kennismaking met
deze Canadese mannen.
Als je NewWorldSon ziet optreden, wijst
niets erop dat deze band pas vier jaar op
de planken staat; stilzitten bij de onnavolgbare interpretaties van funk, soul,
jazz en blues van ‘de vier zonen van de
Nieuwe Wereld’ is bijna onmogelijk. Hun
kwaliteiten zijn dan ook niet onopgemerkt
gebleven: de Canadese Gospel Music
Association (GMA) riep de band in 2007
uit als beste nieuwe artiest, én koos het
debuutalbum Roots Revolution als Roots/
Folk-album van het jaar. Dankzij hun
spetterende optreden op het Xnoizz Flevo
Festival begint NewWorldSon nu ook
Nederland te veroveren.

Chemie

Het succes van de swingende mannen
is ook weer niet zó vreemd, want Joel
Parisen (zang en toetsen), Josh Toal
(gitaar), Rich Moore (bas) en Mark Rogers
(drums) komen alle vier uit het professionele circuit. Ze speelden afzonderlijk
in allerlei seculiere clubs en concerthallen over de hele wereld. Drummer Mark
Rogers zocht in die tijd goede muzikanten

Xnoizz Flevo Festival
presents NewWorldSon
Op 24 januari 2009 gaan om 19.30
uur de deuren van het Utrechtse Tivoli Oudegracht open en spelen de
mannen van NewWorldSon tijdens
het Xnoizz Flevo Festival presentsconcert. Dit muzikale festijn begint
om acht uur ‘s avonds. Ook het
voorprogramma is meer dan de
moeite waard: Trinity, de winnaar
van de Xnoizz Band Battle hoopt de
zaal dan in vervoering te brengen.
Kaartjes zijn nu te koop via www.
xnoizz.nl en kosten € 12,50 per
stuk. Jongerenleden van de EO
krijgen € 5,- korting.
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Xnoizz webradio

Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week hoor je op Xnoizz webradio de
beste en nieuwste muziek van christelijke artiesten. Het radiostation en de bijbehorende website (xnoizz.nl) houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes, de
aankomende christelijke events die je niet wilt missen, en natuurlijk draait Xnoizz
de muziek van jouw favoriete artiesten. Daarnaast maak je vaak kans op het winnen van cd’s, concertkaartjes en andere leuke prijzen.
Luisteraar Suzanne Heikoop (17) is enthousiast: “De dj’s van Xnoizz weten wat
goeie muziek is en welk gevoel het kan opwekken. Verder is het heerlijk om een
alternatief te hebben voor alle rommel die je tegenwoordig op de radio hoort.
Heel veel jongeren denken bij relipop of gospel aan door orgel begeleide koormuziek – Xnoizz bewijst het tegendeel! Rock, hiphop, punk, pop, dance – alles komt
voorbij.” Luister dus dagelijks naar Xnoizz webradio: www.eo.nl/xnoizz
voor het gelegenheidsbandje Soul Groove
Gospel om een lokale jazzclub plat te
spelen. Onvermijdelijk wás het er, vanaf
het eerste moment: de chemie. “Zodra we
gaan spelen, klikt het,” zegt gitarist Josh
Toal. “Dat is voor ons een duidelijk teken
dat God ons zegent. Als we met anderen
spelen, is er altijd wel iets wat niet helemaal klopt.” Bassist Rich Moore vult hem
aan: “Ik ben al jaren on tour geweest met
bands, dus ik zat totaal niet te wachten op
wéér een nieuwe band. Maar toen we voor
het eerst samenspeelden, was de chemie
zó sterk aanwezig, dat we niet konden
stoppen. God was ons aan het regisseren;
we wisten niet precies wat Hij met ons van
plan was en op welke manier, maar we
zeiden: ‘Hier zijn we.’”

Cd-opname

Het jaar 2009 zou voor NewWorldSon wel
eens de definitieve doorbraak in Nederland kunnen betekenen. Daarom ter
kennismaking aan drummer Rogers de
vraag om zijn bandleden eens kort te karakteriseren. “Rich is een goede vader; ik
respecteer de manier waarop hij van zijn
gezin houdt. Joel is een soulman. Ik noem
hem the genius, althans op het podium –
buiten het podium noem ik hem anders,”
lacht hij. “Ik ontmoette hem tijdens een
cd-opname, hij was toen 19, en ik zei hem
dat hij gezegend was met zijn talent. Ik
weet niet of hij toen besefte waar ik het
over had, maar nu vast wel. Prachtig om
te zien hoe God zijn leven leidt. Dan Josh:
ik ben twee keer zo oud als hij, maar hij
is in andere dingen twee keer zo oud als
ik. Hij houdt van de goede dingen van het
leven.”

Duivel

De hoofden van het vierkoppige gospelcombo staan allemaal in dezelfde richting: door muziek mensen winnen voor
het Koninkrijk van God. “In ons eerste

jaar speelden we alleen in clubs en bars
voor gewone muziekliefhebbers,” vertelt
zanger Joel Parisen. “Maar we wilden alle
vier een spiritueel geladen boodschap
overbrengen – juist voor diegenen die
nooit een stap in de kerk zetten. En ik geloof dat het Woord nooit leeg zal terugkeren; hoe meer je bij de mensen neerlegt,
hoe meer God ermee kan doen. Bovendien wordt de duivel woedend als goede
muzikanten hun talent teruggeven aan
God,” vervolgt de zanger. “Alle muzikanten die God met hun muziek willen eren,
zullen het gevecht met de duivel winnen.”

Met korting naar NewWorldSon + huiskamerconcert!

Xnoizz organiseert door het hele jaar concerten waar jongerenleden van de EO goedkoper
naartoe kunnen. Als je nu jongerenlid van de
EO wordt, krijg je dus meteen vijf euro korting
op je concertkaartje voor NewWorldSon. Maar
er is meer: ook ontvang je dan hun cd Salvation
Station én maak je kans op een huiskamerconcert van dit swingende gospelkwartet! Als
jongerenlid ontvang je tevens zes keer per
jaar het jongerenmagazine INSITE, je krijgt
korting op andere EO-activiteiten én je krijgt
voorrang bij het reserveren van je kaartje voor
de EO-Jongerendag! Het ligt voor de hand dat
je – met deze informatie in je achterhoofd –
direct jongerenlid wilt worden. Goed nieuws:
dat kan! Vul de bon in die met deze Visie is
meegekomen.

‘De duivel wordt woedend
als goede muzikanten hun
talent teruggeven aan God’
Tekst:

Wilfred Hermans
GMI
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