
 
 
 
 
 

CARLO DE WIJS & JORDI GEUENS 
Modular Hammond & Hybrid Drums 

 
“NEW HAMMOND SOUND PROJECT STAAT VOOR MUZIEK ANNO NU.”  

 
Een combinatie van Hammondorgel en drums die werkelijk nieuwe wegen inslaat en 
toch zo vertrouwd de muzikale Hammond historie anno nu verbindt. 
  
Binnen New Hammond Sound Project (NHSP) smelt passie voor muziek, sound, live 
interactie en technologie samen tot een geheel nieuw ervaring. Het resultaat daarvan 
is een Modular Hammondorgel en Hybrid Drums als unieke interactieve formule voor 
hun muziek waarbij de verbeelding van de luisteraar optimaal wordt aangesproken. 
  
“Hoe persoonlijker, hoe beter.” Onder dit motto kwam deze innovatie tot stand. Je 
hoort, ziet en ervaart de Hammond sound in alle hoedanigheden die je al kende, zij 
het net weer anders en verrassend.  
 

 

Email: carlo@carlodewijs.com	
Tel Carlo: +31653713234	
Website: carlodewijs.com	
Social Media: Carlo de Wijs / 
New Hammond Sound Project	
Spotify: Carlo de Wijs	

INNOVATIEVE INSTRUMENTEN 
 

“Het Hammond toonwielorgel was een fantastische uitvinding en is wellicht niet meer 
te overtreffen,” stelt Carlo. Gebaseerd op de persoonlijke en originele sound is een 
nieuw instrument ontwikkeld met een maximum aan klankkleuren en 
expressiemogelijkheden door middel van analoge en digitale technologieën.  
  

Jordi, als andere essentiële factor binnen NHSP, is naast de virtuoze drummer ook 
de ambitieuze producer van zijn eigen sound en set-up. “Tijdens het touren met de 
Belgische zangeres Selah Sue moest ik al aan het werk met elektronische klanken.” 
Dit inspireerde hem om te experimenteren met meer mogelijkheden voor zijn 
drumsound, waarbij zijn akoestische drumkit ‘hybride’ wordt gecombineerd met 
realtime sounds en loops. 
  
SONGS EN SOUND 
 

Het is de bedoeling dat de Hammond en de drums uiteindelijk één (New Hammond) 
Sound zullen vormen. Jordi: “voor mij is dit nog maar het begin van alles wat ik nog 
aan vernieuwende sounds voor de drums wil ontwikkelen.”  
 

Samen halen ze inspiratie uit allerlei muziekstromingen en vertalen ze deze rijke 
muzikale tradities in eigen songs en sound. “Onze zoektocht naar originele 
oplossingen en de onderlinge muzikale interactie, is zowel spannend als tastbaar 
voor het publiek,” zegt Carlo.  
  

DE FANTASIE VISUALISEREN 
 

Een belangrijk, zowaar nóg nieuwer, aspect binnen NHSP is de integratie van visuele 
interactie en beweging: beeld. Job van Nuenen verbeeldt en voedt de fantasie die 
Carlo en Jordi willen creëren. Er wordt gewerkt aan een ingenieuze mix van live 
camera en realtime, door speel-interactie gemanipuleerde beelden. Het beeld wordt 
een zo organisch mogelijke aanvulling aan de New Hammond Sound. Voeg daar 
vervolgens live- en studio geluidstechnicus Theo Janssen aan toe, die Carlo al jaren 
in zijn projecten ondersteunt, en NHSP bereikt het beoogde “next level”. 
 

Carlo: “Ik wil open staan voor innovaties en verrassende invalshoeken en zo de 
onbevangenheid van jeugd verbinden met de wijsheid van kenners en liefhebbers.” 
Het New Hammond Sound Project is daarom waar historie en toekomst, visie en 
creativiteit, gepassioneerd samenkomen. 
 

 


