Artist in search of purity in melody, harmony and lyrics

Biografie
Kaspar (Wiebe Kaspers, Jorwert, 1990) is een muzikant die uitdaging zoekt en vindt in het
schrijven, performen en arrangeren van songs. Samen met de muzikanten die hij daarbij om zich
heen verzamelt, wil hij de luisteraar in vervoering brengen.
De combinatie van zijn pure stemgeluid en de inhoud die hij legt in zijn liedjes, zorgt voor een
authentiek, ambachtelijk en artistiek resultaat. Als zanger durft hij zich kwetsbaar op te stellen
naar zijn publiek, en naar zichzelf. Met een nieuwsgierigheid naar wat er leeft in de wereld,
tussen mensen, in de natuur, weet Kaspar zichzelf een spiegel voor te houden en eigen keuzes
te maken.
Kaspar brengt nieuwe songs met mooie rijmen, diepe inhoud, op een poëtische wijze gezongen
op melodieuze muziek. Mysterieus op de achtergrond, magisch realistisch op de voorgrond.

Anderen over Kaspar:

“Als muzikant Kaspar durft Wiebe zich kwetsbaar op te stellen naar zijn publiek, en naar
zichzelf. Met een nieuwsgierigheid naar wat er leeft in de wereld, tussen mensen, in de
natuur, weet Kaspers zichzelf een spiegel voor te houden en eigen keuzes te maken.”
“Wiebe kan in al zijn bescheidenheid twijfels omzetten in talent, en zekerheden in zingeving.
Het spreekt van veel moed en kracht als je zo kunt meebewegen in het leven.”

Pers

‘(...) Opvallen was het binnenkort als single te verschijnen Allright, dat juist kort, licht en bijna vrolijk is. Een pakkend liedje met een verfijnde melodie, ingekleurd met mondharmonica.’
Friesch Dagblad (3 oktober 2022)

‘Dicht bij zijn publiek mooie muziek maken, dat is hoe Kaspar het liefst speelt. Daarbij kan de
samenstelling van muzikanten iedere keer anders zijn. ,,Bij iedere song en bij ieder optreden
denk ik na met wie ik die het beste neerzet. Soms is dat met strijkers, met gitaren, of met
drums erbij. Kortgeleden gaf ik een huiskamerconcert met één violiste bij me. Dat was zo
mooi klein, dan krijg ik zelf ook tranen in mijn ogen van de muziek die we maken.’
Leeuwarder Courant (17 oktober 2022)

Discografie

WIEBE:
Help, help help (single, oktober 2016)
DELTA (album, december 2016)
On and on (single, mei 2017)
Swart op Wyt (single, april 2019)
More in life than love (single, september 2019)
Y (album, september 2019)
Nimmenslan (december 2020)
Kaspar:
All Right (single, oktober 2022)

Links

http://www.kaspar.nu
http://www.facebook.com/KasparOfficial
http://www. youtube.com/kasparofficial
https://spoti.fi/3Fs4RW6
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Mail: info@kaspar.nu
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