
Wheels - Souletude     
 
December 2015, een mistig en koud 
winterweekend op de Heizel, het 
Atomium als getuige van een 
glorierijk doch ver verleden, een 
circus in afbraak in het park, 
beestenwagens alom en een kale 
afdruk in het gras waar de tent 
net voorheen nog stond, het 
motregent. Het Amerikaans Theater 
en meerbepaald de oude Armand Pien 
weermanstudio is de verrassende  
werkplek voor de opnames van 
Souletude. Het is nu drie weken na 
de aanslagen in Parijs, het voelt 
raar, wat doen we hier eigenlijk, oh ja een plaat maken, waarom?  
 
In Augustus 2015 besloten Mathias, Manolo en Jakob een 
opnamesessie te organiseren, ze zagen elkaar terug op 10/12 in de 
studio met een heleboel schetsten in de hand, drie dagen lang 
dompelden zij zich onder in de muziek, het clashte, het rolde, ze 
doken diep in hun muzikale fantasie, ontdekten onverwachte 
gedeelde passies en ervaringen en kwamen buiten met uren ruw 
materiaal. Het voelde als een loutering, een deugddoend en 
opgelucht gevoel was hun deel.  
Het circus was toen al verdwenen, iedereen ging weer z’n weg... 
 
Souletude is het muzikale logboek van een zoektocht, de titel 
refereert naar introspectie, naar eenzaamheid, naar dieper graven 
in de ziel, naar onderweg zijn in het leven, naar hoop, maar ook 
naar de Jazz en zijn magistrale meesters. 
 
Na twee EP’s in eigen beheer(2011 & 2014) is Wheels nu toe aan 
zijn eerste officiële plaat. Hun muziek tast vele muzikale en 
esthetische grenzen af; jazz, rock, impro, electronica & minimal 
music zijn bronnen waar zij volop inspiratie uit putten.  
 
Souletude kwam tot stand als een co-productie tussen het Gentse 
Chopstick & el NEGOCITO Records. Artistiek leverden Sjoerd & 
Merlyn Paridaen het prachtige artwork voor de hoes, Diederick 
Nuyttens creëerde de fantastische videoclip, The Breakfast Club & 
De Vlaamse Gemeenschap steunden de realisatie er van.  
 
Mathias Van de Wiele – gitaar, althoorn (Moker, Yelemani Trio, Singing Painters…) 
Manolo Cabras – bas, electronica  (Charles Gayle Trio, M. Cabras 4tet, …) 
Jakob Warmenbol – drums, percussie (Robbing Millions, Nest,…) 
 
Discografie:  Souletude – eNR 055 – 2017 / Wheels live @ Trefpuntfestival – 
Chopstick Records  - 2014 / Wheels – Chopstick Records – 2011 
 
 
Website: www.chopstick.be 
Contact: mathias@chopstick.be / 0032-(0)486/525320 
Label & Distribution: www.elnegocitorecords.com  

 


