Johan Jeras (1977)
Sporten of muziek maken? Dat was de keuze die ik als kind had. Als kind ging mijn voorkeur uit naar sport. Tot de jaren '90. Waar gitaarbands 'hot' werden en 'grunge' een betaalbare manier van kleden was als je niet het budget had om in de 'juiste' merken rond te lopen. Tegen die tijd werd de  lokroep van 'het spelen in een band' te romantisch om te weerstaan.
De 'sportcarrière' verdween ver, ver naar de achtergrond. Het spelen in een band, dat was wat er toe deed. En zo geschiedde. Het ene bandje met meer succes dan het andere. Hier en daar een prijs, leuke tourtjes, albums en media-aandacht. Zegt gewezen 3FM Serious Talent 'Void of Air' je iets? Of Zilveren Duif-winnaar 'Het VreemdelingenCollectief'? 
Zo niet, dan zat je niet in onze scene, ha, ha. Hoewel ik trots ben op wat we hebben gemaakt en er zeker sprake was van waardering voor wat we deden, zijn we nooit bekend geworden bij wat heet; 'het grote publiek'. Schijnbaar waren we een schoolvoorbeeld van een niche.
Voor nu is het tijd om afscheid te nemen van het band-leven en haar romantiek. Ontdaan van al het geluid wat een band kan produceren, is er nog steeds een melodie te ontdekken. Helder, kwetsbaar en doeltreffend tegelijkertijd. 
Wilde ik  tot het punt geraken om ook werkelijk te kunnen spelen 'in alle naaktheid' zonder band dan moest ik daar serieus werk van maken. Opeens werd iedere noot die ik raakte, cruciaal. Aan Nieuwe technieken en patronen moest worden geschaafd totdat ik het beheerste. Nu ben ik klaar voor de volgende stap:
Het werk delen met de wereld om mij heen.
________________________________________________________________________
Charles Wesley (1707- 1788) 
Legendarische hymnschrijver uit de 18de eeuw van wie gezegd wordt: "He "Thought in poems, prayed in poems, sang in poems, preached in poems, lived and died in poems."
Getuige de in totaal bijna 9.000 gepubliceerde en ongepubliceerde werken, is deze opmerking niet ovedreven te noemen.

Charles wordt in de biografie van J.R. Tyson de soundtrackschrijver van de 'Great Awakening' genoemd. 

Zoals wel meer artistiek begaafde mensen was ook Charles een mensenkind met sterk wisselende emoties. Voor hemzelf en zijn omgeving niet altijd makkelijk. Voor het schrijven van hymns en zogenaamde 'sacred poems' bleek het vruchtbare grond te zijn.

In de schaduw van zijn veel beroemdere en stabielere broer, John Wesley, stond hij aan de wieg van 'The Methodistic Church'. Miljoenen zouden hen daarin navolgen waaronder sleutelfiguren in sociaal/maatschappelijk opzicht zoals: William Wilberforce, William Booth en recenter Nelson Mandela.

Charles zag God in alles en iedereen. Zo kon ook alles en iedereen het onderwerp van hymn of 'sacred poem ' zijn.
Terwijl hij in maart 1788 uitgeleefd op zijn sterfbed ligt, dicteert hij nog de volgende zinnen aan zijn vrouw Sarah Gwynne:
"In age and feebleness extreme,
Who shall a helpless worm redeem?
Jesus, my only hope Thou art,
Strength of my failing flesh and heart,
O, could I catch a smile from Thee
And drop into eternity!"
___________________________________________________________________________
Hoe? Waar? Waarom?
Ik maakte kennis met het werk en leven van Charles Wesley door een lokale kerk waar ik toe behoor. Lezend over zijn karakter, de extremen van emoties, enigszins uit balans, maar altijd gepassioneerd voelde ik enige verbondenheid.
Toen de tijd daar was voor een nieuw artistiek, muzikaal en spiritueel avontuur was het bijna logisch dat ik mij hierin ging vastbijten. Dat maakt waar ik ben waar ik nu ben.
En ja, ik ben een soort ongeneeslijk religieus. Ik kan wel een soort van jaloers zijn op mensen die kunst kunnen uitvoeren gewoon uit liefde voor de kunst. Voor mij is dat niet te doen. Het voelt niet compleet, leeg zelfs. Sterker, als er niet altijd ergens een sprankje (christelijk) geloof in mij had gezeten, was ik überhaupt niet eens als singer/songwriter gaan opereren. Daar hebben we dan meteen mijn grootste inspiratiebron te pakken: God.
Zeker, er zijn ook aardse inspiratiebronnen. Altijd een beetje 'tricky business'. Zoveel mensen die prachtige muziek hebben gecomponeerd, fascinerende teksten en verhalen hebben geschreven, zoveel mooie kunstwerken hebben gemaakt of gewoonweg van zichzelf heel inspirerend zijn. Sommige van hen zijn beroemdheden anderen niet, maar zouden het misschien wel moeten zijn.
Als je naar de songs zou luisteren dan hoor je folk-invloeden, maar ook klassiek, hymns en indie singer/songwriter-stuff.

Verwacht muziek in de lijn van illustere songwriters zoals Sufjan Steven, Over the Rhine en Ben Howard.

Noemt het hoe je het wilt noemen, vergelijk het met wie je wil. Ik hoop oprecht dat je iets van de beleving voelt die ik zelf heb ervaren tijdens het schrijven van de songs....




