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Pianist en componist Sebastiaan van Bavel (1992) staat nog maar aan het begin van zijn carrière,
maar heeft desalniettemin al een vliegende start gemaakt. In de afgelopen jaren sleepte hij, in
navolging van zijn vader Rob van Bavel, enkele jazzprijzen in de wacht waaronder de Solistenprijs
Big Band Concours en de Dordtse Jazz Competitie. In 2008 schrijft hij de jazzprijs van het Prinses
Christina Concours op zijn naam. Drie jaar later wint ditzelfde concours in de categorie Klassiek!
Naast het winnen van deze prijzen, deed Van Bavel al enkele succesvolle tournees in onder
andere Amerika, Canada, Zwitserland en Brazilië. Van Bavel wordt dan ook gezien als een
uitzonderlijk talent binnen zowel de klassieke muziek als de jazz.
Van Bavels liefde voor beide genres is overduidelijk en goed te herkennen in zowel zijn
indrukwekkende pianospel en ook in zijn composities, die wat betreft structuur meer weg hebben
van een klassieke symfonie dan van een jazz-standard. Toch wordt de muziek ook door
jazzliefhebbers erg gewaardeerd, niet in de laatste plaats omdat de jazz-achtergronden van de
muzikanten in hun spel duidelijk naar voren komt.
Met bassist Maciej Domaradzki en drummer Remi Troost heeft Van Bavel de ideale muzikale
partners om zijn werk tot in perfectie uit te voeren.
In het voorjaar van 2014 presenteert het Sebastiaan van Bavel Trio het debuutalbum As The
Journey Begins. Met deze titel refereert het trio vanzelfsprekend aan het feit dat er voor de eerste
keer met eigen werk naar buiten wordt getreden. Ze verwijzen hiermee echter ook naar de weg
van muzikale en artistieke ontwikkeling die de muzikanten met dit album zullen inslaan. Het album
bevat acht van Van Bavels eigen composities, die op bepaalde momenten thematisch aan elkaar
gelinkt zijn. Het album markeert het begin van wat hoogstwaarschijnlijk een succesvolle carrière
voor zowel het trio als de individuele muzikanten zal worden.
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