Nederlands

Jan de Vries is een zanger/liedjesschrijver uit Oude Bildtzijl. Hij speelt al sinds de oprichting, zo’n 20 jaar terug, bij de band de Feetwarmers, maar speelt ook regelmatig bij het gezelschap Gurbe en Freonen met Gurbe Douwstra en Gerbrich van Dekken. 

Sinds een paar jaar is Jan ook bezig als solist. Nadat hij bij Tsjoch 2009 de publieksprijs won, is hij regelmatig te horen bij Omrop Fryslân met bijvoorbeeld het nummer ’Jente’ of ’Geluk’, maar ook met het nummer ’n Ewighyd met dij’ waarmee hij afgelopen jaar derde werd bij Liet.

Jan componeert zijn eigen liedjes en schrijft z'n teksten in de Bildtse taal/dialect. Hij begeleid hemzelf daarbij met mooie, vaak gevoelige gitaarmelodieën of met accordeon. Zijn soms bijna filosofische teksten zijn voornamelijk zielenroerselen over het lief en leed van hemzelf of dat van anderen. Soms op waarheid gebaseerd en soms fictief, maar bijna altijd situaties of gebeurtenissen die herkenning of een glimlach oproepen.

Jan hoopt in 2012 zijn debuut CD uit te brengen. Houd de site in de gaten (www.jandevries.org)





Bildts

Jan de Vries is ’n singer-fersyskriver út Ouwe Syl. Hij speult al sont de oprichting bij de band Feetwarmers, maar is ok regelmatig op pad met ’t geselskip Gurbe en Freonen met o.a. Gurbe Douwstra en Gerbrich van Dekken.

Sont ’n paar jaar is Jan ok aktief as solist. Nadat hij bij Tsjoch 2009 de peblykspriis won, is ie regelmatig te horen bij Omrop Fryslân met b.v. de fersys Jente of Geluk. Maar ok ’t nummer ’n Ewighyd met dij’, wêrmet hij in 2011 darde worde bij Liet.

Jan skryft syn aigen fersys en syn teksten binne opset in ’t Bildts. Hij begelaid ’m sels op gitaar os op akkordion. Jan syn teksten binne fernamelek sieleroerselen over ’t lief ’n leed fan ’m sels en dat fan anderen. Faak op waarheid basseert os soms fictief, maar bijna altiid sitewasys of foorvallen dy’t ’n glimlach os herkenning oproepe.

Jan hoopt in 2012 syn debuut cd út te bringen.

