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Biography
How Town is een Belgisch-Letse band die geleid wordt door bassist/componist
Lennart Heyndels. Hun muziek laat zich niet gemakkelijk in een hokje plaatsen,
balancerend tussen de experimentele uithoek van de improvisatie en een flexibiliteit
die duidelijk geworteld is in de jazz, brengen ze goed uitgewerkte composities met
duidelijke knipogen naar pop, folk en singer-songwriter muziek. Sinds zijn ontstaan in
2012 heeft de groep allesbehalve stilgezeten en bracht reeds drie albums uit: How
Town (2013), een suite gebaseerd op het E.E. Cummings gedicht 'Anyone lived in a
pretty how town', No marvel (that I mistake my view) (2014) en I dare you sea (2016).
I want to watch a tree grow (2018) is How Town's vierde album en waarschijnlijk hun
meest eclectische tot nu toe. De plaat bestaat uit composities van alle bandleden en
heeft teksten in vier verschillende talen (Russisch, Engels, Lets en Frans). Koraalachtige harmonieën mengen zich met haakse bas-grooves en scherpe gitaar-riffs,
voordat ze onopgemerkt transformeren in folk songs die je net zo goed op de fiets
had kunnen fluiten. Voordat je er erg in hebt bevind je jezelf middenin een
betoverende ballade op de ritmische puls van een ping pong bal en vraag je jezelf af:
"Hoe ben ik hier terecht gekomen?". Een vraag die hoe langer hoe minder relevant
wordt wanneer je samen met How Town hun boom ziet groeien.
How Town speelde al concerten in o.a. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Slovenië,
Oostenrijk, Polen, Litouwen, Letland en België. Ze waren te gast op grote festivals
zoals Match & Fuse London, Jazz International Rotterdam en Theater Aan Zee en
speelden in concertzalen waaronder Bimhuis, Porgy & Bess en Stadtgarten. Tevens
wonnen ze de Jong Muziek prijs op Theater Aan Zee (2014) en de Keep An Eye 'The
Records' award (2017).
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Press quotes
"{…} voor wie een jazzy sensibiliteit wil horen in combinatie met pittige folk en
speelse pop."
(PETERS, G., Enola)
"{…} allerlei klankdetails en het gebruik van de instrumentatie maken de muziek
interessant voor wie het avontuur waardeert."
(VOS, K., Jazzism)
"De ene keer gaat het de etnische toer op, de keer erop hoor je klassiek of jazz,
vermengd met flarden Paul Simon of Laurie Anderson."
(Juryverslag TAZ Jong Muziek 2014)
"{…} een subtiel samenspel dat het vooral van detail en nuance moet hebben. {…}De
noodzaak die hier van uitgaat dwingt de luisteraar om steeds dieper en dieper mee te
gaan in dit abstracte web."
(VERMOTE, E., Tazette)
"het geheel {…} maakte een erg sterke indruk."
(VAN COILLIE, A., Jazzflits)
"Claustrophobia heeft dan weer iets van The Andrew Sisters die per abuis beland zijn
in de wereld van Roald Dahl {…}"
(PETERS, G., Enola)
"{…} How Town's short tight compositions full of clear harmonies and unconventional
vocal sounds were played with a sort of magical purity {…}"
(BERGSAGEL, D., London Jazz News)
"Décidément, le "jazz" vocal a encore beaucoup de choses à délivrer."
(PROUVOST, J., Jazzques)

