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JIM VAN DER ZEE IS EEN 
GEVESTIGD MUZIKANT MET EEN 
KARAKTERISTIEKE, DIEPE, WARME 
STEM EN INDRUKWEKKEND 
GITAARSPEL

BEWUSTE KEUZES

In 2013 begon Jim aan het Conservatorium van Amsterdam 

met jazz-gitaar. Een jaar later maakte hij een omslag naar 

zang. Na het derde jaar besloot Jim ervaring op te doen in 

de praktijk en met zijn camper Europa in te trekken. Hij had 

tijd nodig om zijn drijfveer terug te vinden en bewuste keuzes 

te maken. Reizend als straatmuzikant liet hij zich inspireren 

en verdiende hij genoeg om zijn reis te kunnen betalen. Later 

maakte hij een soortgelijke reis door Amerika.

WINNAAR THE VOICE OF HOLLAND

Na een jaar van onvergetelijke ervaringen, hervonden 

inspiratie en opgedane levenslessen pakte hij zijn studie weer 

op. Daarnaast maakte hij samen met zijn ontdekker en later 

Personal Manager, Basja Chanowski, een plan. Meedoen aan 

‘The Voice of Holland’ maakte daar deel van uit. 

Vanaf het eerste moment waren de coaches zeer onder de 

indruk en stal hij de harten van menig kijker. Jim bleef tot het 

einde toe trouw aan zichzelf en koos passende liedjes met steun 

van zijn TV coach, zangeres Anouk en Basja. Glansrijk won hij 

de titel van The Voice of Holland 2018. 

ARTISTIEKE ONTWIKKELING 

Ondertussen is Jim een artiest die hard aan de weg 

timmert. Hij maakt al twee jaar deel uit van het Jellyfish 

collectief, een broedplaats voor artistieke ontwikkeling. 

Na zijn overwinning bij the Voice staat men voor hem in 

de rij. Zijn agenda loopt in razend tempo vol met diverse, 

mooie aanbiedingen. Van een optreden voor de koning op 

Koningsdag tot een concert tijdens het festival Concert at 

Sea. Theatervoorstellingen zijn uitverkocht en ook verschijnt 

Jim regelmatig in verschillende prime time TV shows 

waaronder RTL Late Night en Jinek.

INSPIREREN

Jim is een purist in alles wat hij doet. Hij hoopt in de 

toekomst, als persoon en met zijn eigen teksten en muziek, 

zijn publiek te inspireren om onder meer bewuster te leven. 

Hij wil zich op zijn manier inzetten voor thema’s zoals 

ongelijkheid, dierenrechten en milieuvervuiling. 

Om al deze doelen te bereiken maakt Jim samen met zijn 

team zorgvuldig een plan voor zijn carrière. Hij hoopt 

daarmee een breed en internationaal publiek aan te trekken. 

Met zijn debuutalbum ‘Where I Come From’ wil Jim zijn 

muzikale helden eren.

VOOR MEER INFORMATIE EN BOEKINGEN

PERSONAL MANAGEMENT 

Basja Chanowski

info@piumusic.com

 

BOOKINGS

Agency After All

info@agentsafterall.nl

Jim leerde al op jonge leeftijd zingen en gitaar spelen. Hij werd geinspireerd door zijn vader 
en de muziek die thuis gedraaid werd. Later maakte hij ook samen met zijn vader veel muziek. 
Nummers van onder andere Ray Charles, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Bob Dylan en 
Paul Simon vormen tot de dag van vandaag de basis van zijn muzikale bestaan. 
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