
Biografie  Ruud Jansen 

1948  geboren op 6 april van dit jaar. 

1952  eerste muziekinstrument, een mondorgeltje. 

1957  eerste pianoles bij Wim Bosman in Zeist. 

1959  de eerste echte piano thuis in Haarlem 

1962  overstap naar  het kerkorgel. Les van Aad Broersen in Haarlem 

1966  de eerste band: Communication in Haarlem 

1967  toegetreden tot Soulful Blues Quality, een  soulband die  authentieke 

Atlantic soul speelde 

1968`  eerste single met Soulful, drie eigen nummers te weten, Sweet wine, 

Wasting my time en Practical English 

1971  oprichting van Caboodle , diverse muziekstijlen 

1972  eerste deelname aan Yamaha Electone concours 

1975  eerste lp met Billy B. Jacket kwartet, Happy Day 

1976  winnaar Yamaha Electone concours in Nederland en Europa 

1976  oprichting Ruud Jansen band , deelname aan Electone festival in Japan. 

1977  eerste solo orgelplaat live at the Safariclub op Yamaha gx 1 en ex 42 

1979`  tweede solo lp: Yamaha Hits 

1980  demonstrateur voor Yamaha in Nederland 

1981  single Today I lost a friend, ter nagedachtenis aan john lennon 

1982  oprichting eigen muziekschool in Beverwijk 

1984  derde solo lp soloband 

1986  20 jarig artiesten jubileum groots gevierd in Haarlem met reunie van de 

Soulful 

 1986            Opname live lp met de Ruud Jansen Band in Wijk aan Zee 

1987  release lp: Live at the Sun 



1993  concert in Beverwijk met als speciale gast Rick van der Linden van 

Ekseption 

1996             Oprichter van popkoor Si Volta, Beverwijk 

1998  release cd Battle of Keys met louter eigen werk 

2001 muzikale begeleiding bij het Bingopaleis met Andre van Duin en Ron 

Brandsteder 

2002  medewerking aan een aflevering van de  tv serie: het Stadhuis met Doris 

Baaten 

2006  tv uitzending met Cor Bakker, Cor achter de dijken, opgenomen op het 

Uitgeestermeer 

2006             Muzikaal leider van Plugin Theatergroep, IJmuiden 

1985 – 2010  huispianist van Pianobar Maxim in Amsterdam 

www.ruudjansenband.nl 

                                          

Ruud Jansen,  pianist/entertainer 

Sinds 1966 is Ruud Jansen als pianist, organist en toetsenist actief in de 

Muziek.  

Begonnen in een top 40 bandje, verlegde hij al snel zijn interesses naar de  

soulmuziek in de band Soulful Blues Quality. Hierin werkte hij samen met Dane 

Clark, de vader van Alain Clark.  

Na vijf jaar soul kwam het verlangen naar iets anders, en ging hij meer de  

progressieve rock kant op.  

Na nog wat omzwervingen in de jazz, en dixielandmuziek richtte hij in 1976   

zijn eigen, Ruud Jansen Band op, die nog steeds actief is. Deze band 

onderscheidde zich met name door de enorme verscheidenheid van repertoire, 

bijna alle stijlen konden worden gespeeld, op bruiloften, party’s en festivals.  

http://www.ruudjansenband.nl/


Ook in 1976 werd hij Europees winnaar van het wereldwijde Yamaha Electone 

Orgel Festival in Hamburg, Duitsland. Tussen 1977 en 1984 maakte Ruud 3 

orgelsoloplaten.  

In 1981 bracht hij de herdenkingssingle Today I lost a Friend voor John Lennon 

uit.  

Verder plaatwerk verscheen in 1986, een live lp met de band, 1988 een live cd 

met de reunieband Soulful Blues Quality en in 1997 de cd  a Battle of keys, 

gevuld met  alleen eigen werk. 

Als solopianist/entertainer kan Ruud bogen op een 25 jarige ervaring in  

pianobar Maxim in Amsterdam alwaar hij tussen 1985 en 2010 huispianist was. 

Als Solopianist  werkte hij ook internationaal, o.a. in Duitsland, Spanje en 

Aruba.  

Zijn veelzijdigheid wordt alom geroemd. Elke stijl muziek kan gespeeld worden, 

variërend van klassiek, tot pop en jazz. Met een vast repertoire van meer dan 

500 nummers kan hij iedereen tevreden stellen. 

Het repertoire beweegt zich tussen toppers uit de jaren zestig en zeventig  met 

als specialiteit Elton John, Billy Joel en the Beatles en Nederlands talig chanson 

van Ramses Shaffy, Boudewijn de Groot, Doemaar, Het goede Doel  etc. 

Ruud was goed bevriend, met Rick van der Linden, de  leider  van Ekseption, en 

heeft ook een aantal stukken van deze band op zijn lijst staan. 

Ruud werkte in zijn lange loopbaan samen met veel bekende artiesten, zoals 

René Froger, Wolter Kroes, Lee Towers, Anita Meyer, Johnny Kraaykamp sr, the 

Mounties, Robert Paul, en Herman Brood. 

Ruud beschikt over professionele geluid en licht apparatuur, en kan zowel 

akoestisch , dus alleen piano, als met orkestbanden (midifiles) werken. Hij 

beschikt over een  piano merk Yamaha cp 300 en keyboard Tyros 2. Voor 

teksten gebruikt hij een minilaptop met autocue systeem, dit om het repertoire 

nog uitgebreider te maken. 

 

Telefoonnummer: 0251- 214742 

Mobiel nummer: 0653-206007 

Email: ruudjansen@xs4all.nl. 

Website: www.ruudjansenband.nl  
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