
 

Jessica de Boer 
Debuutalbum Jessica de Boer - GROW. Een ontwapenend album over 
ontpoppen, (op)groeien, vertrouwen en verlangen. 

Met dit album kijkt Jessica terug, vooruit en naar de wereld om zich heen. 
Middels negen verhalende stukken neemt ze je mee op reis langs 
verschillende aspecten van groeien. Wat kom je tegen? Waar moest je van 
losbreken? Wat inspireert je? En wat als groei op zich laat wachten? Vragen 
gesteld vanuit een verlangen naar iets wat zeker komen gaat. 

De Boer schrijft lichte, kleurrijke jazz met flexibele melodielijnen en een 
vleugje wereldmuziek. Haar teksten geven op persoonlijke manier 
uitdrukking aan universele thema’s, waarbij ze geïnspireerd wordt door 
natuur, mensen, klanken en geloof. 



Op dit in Wisseloord Studio’s opgenomen debuutalbum is Jessica te horen 
met haar in 2019 opgerichte band, bestaande uit Manuel Wouthuysen op 
keys, Eric Brugmans op gitaren, Thimo Gijezen op contrabas en Mees 
Siderius op drums. Het kwintet wordt aangevuld met percussie (Yannick van 
ter Beek) en backing vocals (Noël van de Wiel en Manon Nijenhuis). 

Bio 

Jessica de Boer (1993) behoort tot de nieuwste generatie Nederlandse jazz-
vocalisten en valt op door haar ontwapenende en verhalende stijl. Jessica is 
geboren in Rotterdam en groeide in eerste instantie op met gospelmuziek. 
Tijdens haar studie aan het Utrechts Conservatorium - waarvan zij in 2019 
met honors afstudeerde - werd ze verliefd op de vrijheid en rijke harmonieën 
van de jazz. Al snel begon zij met het componeren van haar eigen muziek; 
lichte, kleurrijke jazz met flexibele melodielijnen en een vleugje 
wereldmuziek. Haar teksten geven op persoonlijke manier uitdrukking aan 
universele thema’s, waarbij ze wordt geïnspireerd door natuur, mensen, 
klanken en geloof. 

Begin 2022 werd haar debuutalbum “Grow” gereleased (Challenge 
Records). Een ontwapenend album over ontpoppen, (op)groeien, vertrouwen 
en verlangen. Met dit album kijkt Jessica terug, vooruit en naar de wereld 
om zich heen. Middels negen verhalende stukken neemt ze je mee op reis 
langs verschillende aspecten van groeien. Wat kom je tegen? Waar moest je 
van losbreken? Wat inspireert je? En wat als groei op zich laat wachten? 
Vragen gesteld vanuit een verlangen naar iets wat zeker komen gaat. 

Jessica’s brede muzikale carrière bracht haar op menig podia, waaronder 
North Sea Jazz Festival, Middelheim Jazz en Tivoli Vredenburg. 

_________________________________________________ 

… Definitely an exceptional debut - in great anticipation of the next musical 
“strike" 

- (Concerto, Austria) 

https://www.jessicadeboermusic.com/_files/ugd/cffd67_e2733903b57a48ce81f91639ecd0d1f7.pdf


Respect for this beautiful album. 
- (Audio) 

…the young Dutchwoman shows her talent not only as a singer, but also with 
loud airy-light original compositions, colorful and disarmingly undogmatic… 

…No question: Something is growing here! 
- (Hessischer Rundfunk) 

This calls for a second CD. 
- (Edwin Rutten, Klassieke Zaken) 

Her singing is impressive, a great talent. At the same time, she comes across 
as immensely self-confident. 

(WegotMusic) 

Jessica plays with us a bit and even seduces us, but her songs help us to 
think or even dream. Which is rare these days. 

(Sk Jazz, Slowakije) 

De Boer's virtuoso improvisation-skills, timing and frasing are of a high standard 
- (Jazzism) 

 
…Jessica de Boer celebrates her amazingly mature debut in the jazz world with 
Grow. Hard to believe that it is a debut! ...How she merges with the ingenious 

band as a dynamic unit, I could listen to it forever. 
- (Melodiva) 

... Whether with or without words, de Boer creates a musical universe that goes 
beyond the immediate meaning of the lyrics 

- (Jazzthing) 
 

…Sparse arrangements, exposed vocals and really beautiful compositions make 
listening to this album a great pleasure. 

- (Jazz-fun.de) 
 

All in all, a dreamlike unity of all participants can be heard, a mood that uses 
elements of jazz and a bit of pop in a very loose and relaxed way. 

- (Musickansich) 

https://www.jessicadeboermusic.com/_files/ugd/cffd67_814447364f3a4e6ead6fbac45f650d0e.pdf
https://www.hr2.de/programm/hoerbar/hoerbar-,epg-hoerbar-1736.html
https://www.jessicadeboermusic.com/_files/ugd/cffd67_664ca54d524c4c4db1934cefa4dc6971.pdf
http://wegotmusic.de/2022/03/hochtalentierte-saengerin-mit-starken-eigenen-songs/
https://www.skjazz.sk/news/showNew/cd-jessica-de-boer-grow?fbclid=IwAR0bbpvwmzxx4TPLqAu1t9n-IuC0NymYcOf0v7WuXW-7mszQB1tVwFSID7g
https://www.jazzism.nl/recensies/jessica-de-boer/
https://www.melodiva.de/cdreviews/grow/
https://www.jazzthing.de/review/jessica-de-boer-grow/
https://www.jazz-fun.de/jessica-de-boer-grow.html
https://www.musikansich.de/review.php?id=22991


"Grow" shows an up-and-coming young woman who has found her style, her form 
of expression, distilling her ideas from various pots and barrels and turning them 

into a very unique cocktail. 
- (Na.Dann) 

“I think Jessica is a great new addition to the musical landscape in the 
Netherlands: original, involved with the world we live in, big hearted with great 

craftsmanship and a singing talent to match."  
 - (Izaline Callister) 

_________________________________________________ 

Links 

Website 
www.jessicadeboermusic.com 

Spotify 
https://open.spotify.com/artist/5ZmIFyY3FIC5245o550IfK?
si=jlU8073FTCGOHazmgn2wTQ 

Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=lYNcunGDx9c 

https://bf95eb11-3309-4b04-ad3e-14ea9d4128a7.filesusr.com/ugd/cffd67_1355be8d32724255bfec32feba0f0ef0.pdf
http://www.jessicadeboermusic.com/
https://open.spotify.com/artist/5ZmIFyY3FIC5245o550IfK?si=jlU8073FTCGOHazmgn2wTQ
https://open.spotify.com/artist/5ZmIFyY3FIC5245o550IfK?si=jlU8073FTCGOHazmgn2wTQ
https://www.youtube.com/watch?v=lYNcunGDx9c
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