
 

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 behoort tot de nieuwste generatie Nederlandse jazz-
vocalisten en valt op door haar ontwapenende en verhalende stijl. 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. 
Zo cirkelt haar debuut-album Grow rondom ontpoppen, (op)groeien, 
vertrouwen en verlangen. 
 

_________________________________________________ 
 

…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) 

De Boer has a clean voice, good timing and phrasing that come into its own in her 
melodic songs. 

- (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)

“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) 

 
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)

"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)
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Links 

Website 
www.jessicadeboermusic.com 

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

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