
Sietske & Band - Modern Vocal Jazz / Cinematic Folk Jazz 

Sietske en haar band zijn internationale groep die in 2012 samenkwam. In 2014 
brachten zij hun eerste album uit (getiteld “where it starts again”) dat goed ontvangen 
werd en in de lente van 2015 ook in Japan werd uitgebracht. 

Zangeres Sietske Roscam Abbing groeide op met de invloed van een mix van singer/
songwriters, (Indie-) rock, jazz, een piano om op te spelen en een notitie-boek om de 
wereld in op te schrijven. Samen met de uit Duitsland afkomstige pianist Dirk 
Balthaus vormt zij de drijvende kracht achter de band. Het recept van de muziek 
wordt gevormd door een combinatie van Dirks grote talent voor het kleuren en 
ondersteunen van de teksten (geschreven door Sietske) en een eigenwijze 
avontuurlijkheid. Dit wordt aangevuld met het passie volle en kleurrijke spel van de 
Israëlische gitarist Eran Har Even en tot een eenheid gesmeed door een steady 
ritme-sectie bestaande Marco Zenini op bas, die lyriek en groove samenvoegt, en 
Efraim Schulz-Wackerbart op drums die op gerafineerde wijze de textuur compleet 
maakt en het geheel voortstuwt.

Het resultaat zijn onconventionele songs, geïnspireerd door een stadse omgeving en 
het verlangen naar de rauwe schoonheid van de natuur, vanuit een persoonlijke 
invalshoek. Deze worden samengebracht in een muzikaal hoogstaand programma 
dat enerveert, vermaakt en ontroert. 

Pers
"Thoughtscape" - een landschap van gedachten van de Nederlandse zangeres 
Sietske, te vinden op "Where it starts again" - een grandioos album met hart en ziel.

Thomas Haak, NDR

Verfijnd in de details, speels in de arrangementen, oprecht, innemend en intiem. 
Waar Sietske en haar band spelen schijnt er licht ...

Frank Huser, Jazzflits

… omdat Sietske dankzij haar excellente zangtechniek en haar daardoor steeds 
goed gebalanceerde stem zowel in de Jazz als ook in Pop muziek thuis is.

Volker Doberstein / Jazzpodium

Roscam Abbing is van een ontwapenende frisheid en volkomen ongeveinsd.
Zij heeft alle techniek in huis, maar zoekt daarin de dosering. Haar kernwaarde is 
communicatie vanuit het hart. Met zachte kracht weet zij op oprechte wijze het 
publiek te overtuigen en te verleiden om zich met elkaar en de wereld te verbinden.

Jan Jasper Tamboer / Jazzenzo

Line-up 
Sietske Roscam Abbing – stem
Dirk Balthaus – piano
Eran Har Even – gitaren
Marco Zenini – bas
Efraim Schulz-Wackerbarth - dums


