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Zangeres Joosje Jochems (28) presenteert vrijdagavond met haar band Jane Dare het debuutalbum 
Dare in de kleine zaal van schouwburg De Kring. Joosje is bij het schrijven van haar nummers beïnvloed door artiesten 
als Lizz Wright, Aretha Franklin en Adele. De band bestaat drie jaar.

"Jane Dare staat voor zwoele en groovy muziek met teksten vanuit diepgaande en eerlijke verhalen die herkenbaar zijn 
bij het publiek. Het klinkt als popmuziek in de oren, maar met verschillende invloeden uit de soul, funk en folk", staat te 
lezen op haar website.

De band bestaat uit frontvrouw Joosje Jochems, Pim Kooiman op de drums en percussie, Pim Walter op basgitaar, Bram 
te Kamp op gitaar en Maartje Smedts op keys.
De band is ontstaan op de Rockacademie in Tilburg, waar alle leden van de band door passie voor muziek naar elkaar 
zijn toe gegroeid. De act is gesitueerd rond frontvrouw Joosje Jochems, in juli 2011 afgestudeerd zangeres aan de 
Rockacademie in Tilburg. In dezelfde week dat ze afstudeerde won zij de Jacques de Leeuw Jong Toptalent Prijs 2011.

Jane Dare heeft al aardig wat ervaring. Zo treedt de groep regelmatig op op poppodia en in cafés door heel Nederland. 
Eind oktober is Joosje met haar groep ook te beluisteren op het Ear Candy Festival in Roosendaal.

Joosje zingt al haar hele leven. Op de middelbare school zong zij enkele jaren in het schoolkoor en daarna stapte zij 
over naar het jongerenkoor Close Up in Roosendaal.
Sinds haar overwinning bij de zangwedstrijd The Voice in 2006 besloot zij ook solo de uitdaging aan te gaan. In 2007 
werd zij aangenomen op de Rockacademie ine Tilburg en sindsdien treedt Joosje regelmatig op in verschillende settings, 
zowel solo als met verschillende bands, waaronder de semi-akoestische band Ma Mojo, de soul-coverband Shut up and 
Groove en haar eigen act Jane Dare (eigen nummers).

Joosje is ook actief als backingvocalist, maakte deel uit van gospelformatie Joy! en is in te huren als sessiemuzikant bij 
studio-opnames en invalklussen bij bands.

Ook is ze (pop)vocalcoach, zowel privé, op de Rockacademie als op het Factorium in Tilburg.

>> Website Jane Dare
>> Website Joosje Jochems 
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Foto: website Jane Dare
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