“Canvas Blanco schuwt de zijwegen niet en weet desondanks, of juist daardoor, een sfeer te creëren die
op vele verschillende podia past.”
Oor

“Canvas Blanco valt op en dwingt respect af. Kwaliteitsmuziek.
Met een beetje aandacht in de media zou het publiek de muziek in groten getale moeten gaan horen.”
8weekly.nl

Canvas Blanco, alias Jozua Koffeman (Lorrainville, How To Throw A Christmas Party), staat stiekem te popelen
om de Nederlandse podia te veroveren, maar uit dat pas na veel aandringen. “De avontuurlijke liedjes vragen
er gewoon om”, zegt hij bescheiden en met een onderdrukte kwajongensachtige lach. “Maar niet met
onnodige bombarie. Graag neem ik mensen mee in een wereld van verbeelding en verwondering. Even
wegdromen van de dagelijkse realiteit.” Hoe een bakker liedjesmaker werd: “Goed brood moet even rijzen”.
<LEES MEER>
Klinkt als...
Muzikale invloeden? Wilco, Sixteen Horsepower, Calexico, Sparklehorse en Grant Lee Buffalo. Stemgeluid van
de frontman? Die heeft wat weg van David Grey, Søren Huss (Saybia) en Kasper Eistrup (Kashmir) ... en toch ook
Paul McCartney. Gevaarlijke vergelijkingen volgens Oor “Omdat ze hoge verwachtingen scheppen. Toch komt
Canvas Blanco er goed mee weg.” – Oor, september 2015.
Hoe is de muziek van Canvas Blanco te omschrijven?
Imaginative Europicana. Het debuutalbum van Canvas Blanco is als een jongensboek vol vertier, verbeelding en
verwondering. 'Call Me Lucky Fat Or Skinny’ staat voor ambachtelijke en tegelijkertijd avontuurlijke liedjes.
Frontman Jozua Koffeman bezingt met lichte snik de dynamiek van stad & platteland, traditie & heden en fictie
& realiteit. Het muzikale blikveld is breed gehouden met akoestische, dromerige en klassiek ingekleurde
composities, uitgevoerd op een rijk instrumentarium. Americana en Alt Country met een gedistingeerd stedelijk
randje.
Live
Live speelt Canvas Blanco in 5-mans formatie: Jozua Koffeman (lead vocal) op gitaar, klarinet en percussie, Arjan
de Wit (backing vocals) op gitaar en autoharp, Robbert Deurloo (backing vocals) op drums, cymbalen, percussie
en ocean drum, Ruben Bekx op (contra)bas en Jozua Dieleman (backing vocals) op toetsen, harmonium,
percussie en hakkebord. Optioneel kan er een ensemble van strijkers en houtblazers aan toegevoegd worden.
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