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FRANZ VON CHOSSY 
QUINTET 
When the World Comes Home 
(Jazz Sick Records/Esc Records/in-akustik)  
 
 

Alex Simu    klarinet, elektronica 
Jeffrey Bruinsma   viool 
Jörg Brinkmann   cello 
Yonga Sun    drums 
Franz von Chossy   piano en composities 

 
Nederlands Pers (Selectie) 

“Gloedvol en fantasierijk” ****  
(Frank van Herk, Volkskrant) 

"Het Franz von Chossy Quintet behoort plotsklaps tot de boeiendste en leukste bands van Nederland."   
(Tim Sprangers, Jazzenzo) 

“Het levert een bijzonder luisterrijk klein uurtje op, dat jazz en klassieke elementen naadloos vervlecht, maar vrijwel 
altijd zo’n drive in zich heeft dat de muziek nooit overkomt als een soort academische oefening maar in zijn pracht 
immer fascineert een meesleept.” (Eric van Domburg, Heaven) 

“betoverende muziek, die niet zomaar in een hokje te stoppen is”  
(Kunstgids) 

“Van Chossy’s quintet durft te dromen, zonder dat de romantische benade- ring ook maar een moment door- schiet 
in weeïge sentimentaliteit en zonder aan diepte te verliezen.” **** 
 (Limburger Dagblad) 

 
Na twee succesrijke platen met zijn trio brengt de meermaals bekroonde pianist/componist Franz 
von Chossy een nieuw album uit met een geheel nieuw quintet. 
 

Geïnspireerd door zijn samenwerking met het Metropole Orkest schreef hij in de afgelopen drie jaar aan een 
negen-delige multistilistische suite, voor een in de jazz ongekende combinatie van instrumenten: piano, drums, 
cello, viool en klarinet. 

De suite draagt de naam When the World comes Home en is een muzikale vertolking van de zondeval, van de 
uitzetting van Adam en Eva uit het paradijs. De inspriratie voor de werken haalde Von Chossy vanzelfsprekend uit 
het bijbelse verhaal, maar daarnaast ook uit de samenwerking met dichteres Abra Bertbann, die de meeste titels 
aan de composities gaf, en ook een gedicht schreef voor het titelstuk When the World comes home. 

Het nieuwste werk van Von Chossy is met recht multistilistisch te noemen, omdat hierin invloeden te herkennen 
zijn uit de meest uiteenlopende richtingen van het muzikale spectrum: klassieke muziek, jazz, minimal music, pop 
en folk. 

“Van de pianist, die ook filmmuziek studeerde, is bekend dat hij in beeldende muziek zoekt naar een avontuurlijke 
mix van stijlen met vaak emotionele uitwerking. Deze plaat is wat dat betreft een hoogtepunt”. (Tim Sprangers, 
Jazzmedewerker bij De Volkskrant) 

Dagblad Het Parool betitelte onlangs Franz als een "meester van goede smaak". Op When the World comes Home 
komt onder meer tot uitdrukking in uitgekiende keuze van musici die hij voor dit project heeft geselecteerd: 
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Bio Franz von Chossy: 

Franz von Chossy (München, 1979), meermaals bekroonde pianist/componist, studeerde in Amsterdam en New 
York. Zijn drie uitgebrachte Cds (2006: Awakening, 2009: Pendulum, 2012: When the World Comes home) werden 
van de internationale pers heel goed ontvangen. Dagblad Het Parool betitelte onlangs Franz als een "meester van 
goede smaak", Allaboutjazz vindt zijn muziek "hauntingly beautiful". 2006 won hij de Dutch Jazz Competition met 
zijn trio vanwege zijn 'originele, dynamische en vaak virtuoze (samen-)spel'. Hij won hier ook de prijs voor "Beste 
Solist", dankzij zijn 'subtiele, ruimtelijke en persoonlijke spel'. Verder won von Chossy in 2009 de 2e prijs in de 
prestigieuze en internationale Montreux Jazz Solo Piano Competition. 
Momenteel woont hij in Amsterdam en is hij te horen in verschillende jazz en cross-over projecten, waarmee 
hij door Europa, de Verenigde Staten, Azië, Noord-Afrika, Australië  en het Midden-Oosten toert.  
"Franz von Chossy heeft al in diverse groepen laten horen hoe soepel hij delicate balansen van Oost en West, 
klassiek en jazz, klassiek en pop kan creëren." (Henning Bolte, Jazz, april 2010) 
 
 

 

VIDEOS:  

Recording 1st part of the Suite http://www.youtube.com/watch?v=I5tItaT9ZHE&feature=relmfu 
Live at the Bimhuis – Steps of the Sun: http://www.youtube.com/watch?v=vaYDrzx6oy0  
Live at the Bimhuis – The Salt Companion: http://youtu.be/YCbtfxnQkVc 
 
 

Discography  (as a leader) 

 

 

 

Franz von Chossy Quintet 

"When the World comes Home"  
2012, JazzSick Records   

  

 
  
 
  

 

 

 

Franz von Chossy Trio 

"Pendulum"   
2010, Etcetera-Records 

  

 

 

 

Franz von Chossy Trio 

"Awakening"   
2006, Jazz Impuls 


