
JWO Sharqi Blues      

Biografie

Jan Wouter Oostenrijk (JWO) is pionier en bruggenbouwer met een fascinatie voor de 
Arabische wereld. Zijn improvisaties bewegen zich moeiteloos van Blues en Bebop Jazz-
lijnen naar Arabische melodie op een fundament van aanstekelijke Sharqi-, Raï- en Chaaby 
ritmes.

Inmiddels ligt het nieuwe Sharqi Blues album in de winkels en webshops, opgedragen aan 
de Arabische lente, waarop JWO een samenwerking is aangegaan met drummer Karim 
Ziad. (speelde o.a. met Joe Zawinul, Cheb Khaled en Metropole Orkest)

Met zijn eigen live formatie timmert JWO al jaren aan de weg. Ook internationaal is JWO 
niet onopgemerkt is gebleven en heeft hij succesvolle tournees afgelegd en concerten 
gegeven op bekende podia en grote fèstivals in Marokko, Sudan en Egypte.

Na zijn conservatorium studie maakte JWO jarenlang deel uit van de succesvolle rai 
formatie Raïland (winnaar van de NTB-Gouden Notenkraker "96) en laatste jaren op de 
NL'se podia met live sensatie Sinas.

In 2007 verscheen zijn 3e solo album "Maghreb Jazz Guitar" met een tour op de NL' se 
jazzpodia. De CD heeft in Amerika de Radioindy Grindie award gekregen. Inmiddels heeft 
de term Maghreb Jazz wereldwijd navolg en is daarmee inspiratiebron en voedingsbodem 
voor nieuwe muziek. JWO's uitvoering van jazztune Caravan is uitgebracht op meerdere 
compilatie albums waaronder EMI, tussen internationaal gerenommeerde artiesten als 
George Duke, James Brown en Natacha Atlas.

Op persoonlijke wijze slaagt hij er in als Nederlandse 'witte' jazz/popmuzikant, zowel een 
Noordafrikaans /Arabisch- als een Westers publiek voor zich te winnen.

Sharqi Blues on stage:
Jan Wouter Oostenrijk – guitars
Salex Abdikader – oriental keys
Joost Swart – Jazz keys
Alper Kekec – Oriental percussion
Marco van den Akker – bass
Bas Bouma – drums

Jihane el Fahidi – bellydance

Contact en info:    06 275 22 715    info@maghrebjazz.nl            www.jwo.nu
boekingen Walter   www.fortheroad.nl
productie & promotie www.marmoucha.nl 
distributie Benelux; www.musicwords.nl World; www.jwo.nu , i-tunes, amazone, CD baby
audio streaming;  Spotify, Reverbnation, Soundcloud, Facebook, Last FM, You tube
Social media: http://www.twitter.com/twitJWO      www.facebook.com/JWO.Sharqiblues.Maghrebjazz 
meer Persfoto's op aanvraag
complete recensies zijn na te lezen op www.jwo.nu review pagina
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pers over Sharqi Blues ...quotes:

Europe is a source of new crossovers in jazz and world music. An inspiring example is the new 
album Sharqi Blues by Dutch guitarplayer Jan Wouter Oostenrijk  
                                                                              all about Jazz - USA 

Live recensie showcase JWO op Dag van NL'se wereldmuziek 
(R'dam dec. 2011 geselecteerd door een vakjury uit meer dan 200 inzendingen)

...stevige jazzrock met een bluesy ondertoon en melodieuze Arabische muziek. De westerse en 
oosterse muzikanten gaan een boeiende battle aan waarbij jazz en wereldmuziek heerlijk 
samensmelten.Helemaal leuk wordt het als een buikdanseres het gezelschap komt 
versterken....lekker los voor het podium, bas en drums  vormen een perfecte onderlaag... (Radio 
6 Jazz Jong- Maarten van Heuven)

4 sterren **** een dampende groovende jamband op vakantie in Egypte, waar gierende 
elecktrische gitaar, ritmesectie en hammondorgel zich mengen met twinkelende qanun (citer) en 
zwierig Egyptisch strijkorkest.  Ton Maas Volkskrant

Oostenrijk speelt met vleugels..(JWO) laat een ferme Noord-Afrikaanse wind waaien door zijn 
nieuwe, prachtige cd ‘Sharqi Blues‘.
 Mattie Poels – Radio 6 World

Sharqi Blues is een onstuimig album geworden, waar het spelplezier van de intrigerende, 
dubbelgelaagde tracks af spat.
Pieter Franssen - Mixed World Music

een verfrissende bries in brandend woestijnzand.... ‘Sharqi Blues’ laat horen dat de multiculturele 
maatschappij tot prachtige dingen in staat is.J Tom Beetz – Jazz flits

...de muzikale ideeën van JWO overschrijden grenzen en genres. Met 'Sharqi Blues' waait er zeker 
een Noord Afrikaanse wind door ons land, en deze zandstorm is dus ook opgemerkt in de rest van 
de wereld. Chantal – MusicfromNL

Quotes n.a.v. het vorige MaghrebJazz project 2007:

Jan Wouter Oostenrijk, het gitaarwonder van deze sfeervolle band die Rai, Gnawa, Jazz en pop 
elementen samensmelt tot een vernieuwende stijl...Pure Jazz festival

..is a Dutch guitar wizard who has contributed significantly to the current crossover between jazz 
and the music of the Maghreb region     Voice magazine Canada-Wanda Waterman

Extraordinarily gifted, classically trained Dutch guitarist Jan Wouter Oostenrijk has put together an 
interesting band of North African musicians to create a group that's able to navigate the 
crosscurrents between guitar-led jazz and Moroccan music. Global Rhythm -John Kuhlman

Oostenrijk's gitaarspel, dat van lage naar hoge registers klimt en daalt en kletterende, maar 
zorvuldige gedoseerde Arabische percussie smelten samen tot een uitermate spannende 
instrumental JAZZ NU Pieter Franssen

...dan pas blijkt hoe virtuoos Oostenrijk zich de taal van de Arabische muziek heeft meester 
gemaakt. Gitarist

...laat Oostenrijk met zijn gitaarspel alle hoeken van de wereld zien.   Trouw – Stan Rijven


