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Kevin Verwijmeren is een 23 jaar jonge student natuurkunde woonachtig te Delft, Nederland.
Sinds 2013 creëert hij muzikale patronen en melodieën en combineert deze tot contemplatieve landschappen
van geluid.
Geïnspireerd door de drones van Tim Hecker, Loscil en Pan American en de emotie die deze muziek
evoceert, creëert Verwijmeren een muzikale cocon om tot een ander wereldbeeld te komen. Hij tracht het
automatisme van het dagelijks leven te doorbreken en de sombere kant van het leven te aanvaarden door
donkere doch mooie muziek te laten weerklinken.
Verwijmeren’s album ‘Those Glorious Heights’ verschijnt op 26/02/16 in een gelimiteerde oplage op Icarus
Records/Vynilla Vinyl met artwork door Jan Van Der Kleijn. Het album werd gemastered door Stephan
Mathieu (Schwebung Mastering). Het releaseconcert vindt plaats op 26/02 in S.M.A.K. Gent.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In november 2013 verschijnt ‘Never Ending Tape’ op het netlabel Future Sequence, zijn eerste volwaardige
productie, waarna hij snel wordt opgemerkt binnen de ambient scene. Een bijdrage tot de compilatie-cd ‘An
Introduction To Soft Records’ volgt. Ondertussen werkt Verwijmeren verder aan z’n eerste full-album ‘It’s The
Colour Of A Cloud Covered Sky’ dat gereleased werd in juni 2014 door Soft Corridor Records. Het album
wordt onthaald op positieve reacties en wordt bestempeld als één van de ambient albums van 2014.
Na deze releases werd Vermijmeren gecontacteerd door de Amerikaanse cineast Maazin Kamal om de
soundtrack te schrijven bij de kortfilm ‘The Wolf And The Wayfarer’. Het werken met film gaf Verwijmeren
veel nieuwe ideeën omtrent componeren en het werken met restricties omtrent timing.
In 2015 trok Verwijmeren naar IJsland voor enkele bejubelde live-shows en schreef hij verder aan ‘Those
Glorious Heights’, zijn debuut voor Icarus Records ism Vynilla Vinyl.
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