Marit van der Lei Nextet - short
The Marit van der Lei Nextet is founded in 2015. Intrigued by the horn sections she had
heard during her school years and through years of bigband singing, she started writing
for a jazz combo starring a small horn section, and decided that she wanted to fulfill one
horn part herself. This resulted in her debut album ‘in Other Words’. Marit writes
contemporary music for her ‘nextet’, inspired by the music of Kenny Wheeler, Cecile
Mclorin Salvant and the Dave Holland Octet. Though she finds lyrics to be a great
addition to her expressiveness, she often finds more then enough output in entirely
wordless singing. Her broad musical interest brought her a concert during the Montreux
Jazz Festival, let her be a part of the strings section the 'Startas Orkester' (Keep an Eye
award 2014) and let her work with the 'Matthew Herbert Brexit Big Band Choir,' with
which she performed during North Sea Jazz 2017 and Middelheim Jazz. Besides her own
nextet, she sings in the Large Ensemble of Kika Sprangers (Young VIP 2018), and is going
on a children theatre show ‘de ontspoking’, musically led by Martin Fondse (Buma Boy
Edgar 2018).

Marit van der Lei Nextet - kort
Het Marit van der Lei Nextet is opgericht in 2015. Geintrigeerd door de
blazerssecties die ze tijdens haar studie hoorde, en door het jarenlang
zingen bij bigbands, begon ze met schrijven voor een jazz combo met een
kleine blazerssectie, en besloot ze dat ze een van de blazerspartijen zelf
wilde zingen. Dit resulteerde in haar debuut album ‘in Other Words’. Marit
schrijft contemporary jazz voor haar ‘nextet’, geïnspireerd door Kennyt
Wheeler, Cecile Mclorin Salvant en de Dave Holland Octet. Ookal ziet ze
tekst als een grote meerwaarde van het vocalist-zijn, ze vind vaak meer dan
genoeg expressiemogelijkheden door geheel woordloze zang. Haar brede
muzikale interesse heeft haar onder andere een concert op het Montreux
jazz festival bezorgd, liet haar zingen in de strijkerssectie van Startas
Orkester (Keep an Eye award 2014), en liet haar werken met de ‘Matthew
Herbert Brexit Big Band Choir. Met laatstgenoemde speelde ze o.a. op het
North Sea Jazz Festival en het Middelheim jazz festival. Naast haar eigen
nextet, zingt ze ook in het Kika Sprangers Large Ensemble (Young VIP 2018),
en gaat ze komend jaar op tour met de kinder theatervoorstelling ‘de
ontspoking’, geleid door Martin Fondse (Buma Boy Edgar 2018).

