
 

 

 
 
 
 
Simone Honijk maakt op  38 jarige leeftijd een complete  “‘ carrière switch”’ Op dat moment nog werk-
zaam als personeelsfunctionaris  besluit ze uiteindelijk haar hart te volgen, doet auditie, wordt toegela-
ten en start met de fulltime Bachelor opleiding Vocal Jazz aan het Conservatorium van Amster-
dam. In 2005 rond ze deze opleiding met een prachtig resultaat af. 
 
Ze volgde gastlessen bij  oa Greetje Kauffeld, Nancy Marano , en Deborah Brown. Deborah J. Carter 
was een aantal jaren haar vocal coach! 
  
Vanaf 2003 treedt  Simone regelmatig op met het Simone Honijk Kwartet” (bestaande uit medestu-
denten Thijs Cuppen; piano, Klaas Balijon; drums, Eric Hartgers; contrabas) , als ook andere 4-tet 
bezettingen en gastvocaliste bij verschillende professionele jazz ensembles op diverse jazz- en cul-
tuurpodia als ook festivals  in Nederland. 
 
Projecten en CD’s 
 
2006:  Voice on Bass: een gevarieerd repertoire kwa muziekstijlen als duo gepresenteerd (met con-
trabassist Jan van den Boomen) 
 
2007 brengt ze haar debuut cd MOSAIC uit met bovenstaande bezetting  (en gastblazer Niels Tausk), 
 
2008  cd  INTERPLAY (composities van pianist Bill Evans) met pianist Bert van den Brink, Boy Ed-
gar Jazzprijs winnaar 2007). 
 
2008: Simone Sings The Duke (programma met de songs  van en over het leven van compo-
nist/dirigent en pianist  Duke Ellington en zijn arrangeur B. Strayhorn) 
 
2010:  To the full  :  serie van 10 jazz concerten in theater (H’lm) met professionele jazz piano trio’s . 
De vocale “’hosting”” was in samenwerking met jazz vocaliste Karen Vrijburg 
 
2011/2012 Simone Sings Sondheim” (programma met songs en teksten van en over  de bijzondere 
musical componist en tekstschrijver Stephen Sondheim).  
Pianist Berend van den Berg heeft de arrangementen geschreven met een knipoog naar de jazz , latin 
en popmuziek.   
 
2013 :Simone’s Dameronia (de composities van bebop pianist/componist Tadd Dameron) met Eric 
Hartgers: contrabas (initiator van dit project), Berend van den Berg : piano en Niek van Wiggen: 
drums. Met een aantal eigen teksten van Simone 
 
2014:  Duets:  Een originele crossover van latin en jazz standards in duo gepresenteerd met de gita-
rist Filippo Castellazzi.  
 
2014:   Focus On Vocal Jazz   : opname voor Djazz tv met nieuw trio (Dirk Balthaus; piano,  Thomas 
W. Andersen: contrabas en Niek van Wiggen: drums) 
 
 
2015:  Voorbeidingen voor  een cd opname medio november/december met nieuw trio. 
 
 Zangeres van de Millers Tribute Band! 


