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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 terug gaat 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.
Jared Grant wint eind 2012 naast de 3e (jury) prijs ook de publieksprijs van de Music Matters
Awards. In 2015 behaalt hij de finale van The Voice of Holland. 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 single “Break Out” is een succes en wordt veelvuldig gestreamd op de bekende
platformen zoals Spotify, Apple Music en meer … Daarnaast is de single te horen op Sublime
FM, Radio 2, Q Music en vele regionale zenders.
Dit seizoen is Jared Grant in de theaters te zien in de R&B Oldskool Hits 80/90 van John
Williams (RTL) en heeft hij een nieuwe eigen versie mogen maken van de Shaffy klassieker
“Zing Vecht Huil Bid …..” voor Reuma Nederland, een succes met toestemming en grote
waardering vanuit de Ramses Shaffy Stichting.
De Jared Grant Soul Party is een overview van Jared Grant zijn favoriete Soul classics en succes
vol eigen werk, waaronder de laatste singles “Break Out” en “You”.
Met een spetterende 11 persoons bezetting, inclusief 4 blazers, staat er een daverende Soul
Party met 100% energie op het podium!
We gaan nog veel van Jared Grant horen!
Boekingen festivals en clubs: Maarten Mendelaar 0655165319 / maarten@music-dept.nl
Boekingen theaters: Kees Verdaasdonk 0627046409 / kees@music-dept.nl

