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Harmonieuze pop voor fabeldieren en roofvogels 
 

 

 

 

One Bird Orchestra is helemaal klaar om met hun unieke sound het            

muzieklandschap te veroveren. De jonge Brusselse band lanceerde onlangs hun          

eerste videoclip, deed deze zomer mee in de finale van de Jonge Wolven concours              

op de Gentse feesten en won de Jong Werk Muziek prijs op Theater aan Zee! In                

mei 2015 brachten ze daarnaast hun debuut EP uit. Na een bijzonder succesvolle             

promotie tournee in België en Nederland stellen ze nu ook graag hun muziek aan              

u voor! 

 



BIO 

One Bird Orchestra is een jong collectief, opgericht door vier zangeressen uit            

Brussel. Hun liefde voor vocale harmonieën en vrije improvisatie bracht hen           

samen in dit nieuwe originele project. 

  

Sophie Buysse: zang, composities & elektronica 

Silke Blankers: zang & composities 

Mariske Broeckmeyer: zang, composities & synths 

Lotte Janssen: zang, composities & drumsampler 

  

De muziek van One Bird Orchestra is in constante evolutie. Eigen composities            

worden gedragen door elektronica en improvisatie. Oprechte teksten creëren een          

contrast tussen de dromerige, doch dreigende en eigenzinnige stijl van de groep.            

Sounds uit de zee en tot in de wolken. Hemelse harmonieën flirten met             

schitterende beats! 

 

EP release 

One Bird Orchestra dook in februari 2015 de studio in om hun eerste EP op te                

nemen, die terecht kwam in de bekwame handen van Ted Masseurs. De nummers             

zijn een ongewone selectie van lofgedichten en droombeelden, het resultaat van           

persoonlijke muzikale creaties en gezamenlijk arrangeersessies. Elk van de         

zangeressen heeft een unieke klank en een eigen muzikale visie die zowel als             

solist, componist als groepsvocalist naar voren komt. De cover van de EP is             

overigens ontworpen en handgemaakt door de dames zelf. Elk kopie is uniek.  

 

Op het podium van huis 23 van de AB mocht de band voor het eerst haar EP                 

voorstellen. De commentaar van de programmatoren was alvast bijzonder lovend          



met een speciale aandacht voor de opmerkelijke samenzang, originele sound en           

bijzondere groepsdynamiek.  

 

22TRACKS & INDIESTYLE 

In januari 2015 zette Poppunt de band op nummer 1 in zijn 22tracks met het 

nummer ‘And the mermaids dance’. Dankzij deze fijne nominatie kon One Bird 

Orchestra (toen nog Lezuaso) via vi.be, twitter en facebook een nog groter 

Belgisch publiek bereiken. Dit is alvast wat Poppunt ervan vond: 

 

Björk apparently once said "Singing is like a celebration of oxygen". It’s a 

statement that’s perfectly illustrated by Lezuaso. The project was formed by 

four young, female singers during their time at the conservatory of Brussels. 

Their love of vocal harmonies and improvisation is what initially brought them 

together. The compositions they create remind us of acts like Björk, Emiliana 

Torrini, CocoRosie, Rhye, or closer to home, Binti.  

 

Ook het online muziekmagazine IndieStyle spotte dit nieuwe Brusselse geweld en 

zette hun favoriete Vi artiest in de bloemetjes met een pracht van een artikel.  

 

Deze collectie nachtegalen maakt indruk met hun vocale kwaliteiten. De 

Brusselse all-girl-band bewandelt de paden van een bedwelmend universum 

van artistieke schoonheid, waar ook Björk en The Dirty Projectors hun vaste 

avondwandeling maken. (...) Zelf beschrijven de vier jonge deernes hun muziek 

als “harmonieuze pop voor fabeldieren en roofvogels”. Als ze hun pijlen 

daadwerkelijk richten op het dierenrijk, zijn wij er alvast van overtuigd dat het 

beestenbos nooit meer boos zal zijn. 

 

http://www.indiestyle.be/features/vi-be-media-indiestyle-over-one-bird-orchestra


VIDEOCLIP  

One Bird Orchestra kreeg de kans om samen te werken met Timo Millitz en              

Matteo Villa, twee filmmakers en de oprichters van het video platform ‘New            

Sounds of Europe’. Voor dit video project reizen ze samen Europa door om             

beloftevolle nieuwe bands te filmen in hun natuurlijke habitat. Het resultaat van            

deze samenwerking was een vocale Live Sessie van het nummer ‘Black Hats’,            

opgenomen in een geheimzinnig en verlaten maar nog steeds prachtig bijgebouw           

van het Brussels Conservatorium. 

 

TOURNEE DOOR HONGARIJE 

Naar aanleiding van een aantal Belgische concerten, waaronder de opening van           

de ‘Summer of Photography’ in het Balassi Instituut in Brussel, werd de groep             

uitgenodigd om op het Valley of Arts festival in Hongarije te spelen. Één concert              

werd al gauw een kleine tournee met optredens in Muszi, in samenwerking met             

het cultuurhuis Jazzaj, en in de binnentuin van Kobuci als voorprogramma van            

het Harcsa Veronika & Gyemant Balint duo. 

 

Jonge Wolven en Theater aan Zee 

Uit 405 Belgische bands werd One Bird Orchestra geselecteerd als één van de             

finalisten van de Jonge Wolven - Jeunes Loups concours van Trefpunt. Op 18 juli              

2015 palmen ze de Spiegeltent van de Gentse feesten in met een set vol nieuwe               

nummers. Na hun EP release tour in België en Nederland met concerten op het              

STOEMP festival, Sofar en het Landbouwbelang in Maastricht volgt binnenkort          

ook een 4-daagse residency op Theater aan Zee in Oostende. Je vindt de band              

terug op Fort Napoleon en in het atelier kleinverhaal terwijl ze zich op andere              

dagen in café Crayon verschalken of de stad rondzwerven. Hier vind je alvast het              

http://newsoundsofeurope.com/
http://newsoundsofeurope.com/
https://www.youtube.com/watch?v=48I0Ha7M3ic


volledige programma. Na al deze prachtige ervaringen en beloftevolle plannen          

kijken de meisjes vol ongeduld uit naar de zomer. 

 

CONTACT & BOEKINGEN 

SOUNDCLOUD 

VI.BE 

FACEBOOK 

Sophie Buysse: +32 486 22 51 14 

Onebirdorchestra@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://theateraanzee.be/uploads/uploads_2015/A4lowresbrochure2015_Kaad.pdf
http://www.soundcloud.com/onebirdorchestra
http://beta.vi.be/onebirdorchestra
http://www.facebook.com/onebirdorchestra
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