
 

 

TRAUDES BIOGRAFIE 
 
TRAUDES zoekt de grens op tussen hiphop en (elektronische) pop, door krachtige zanglijnen te 
combineren met pure rap. De 7-koppige band staat garant voor strakke beats, sterke teksten en een 
groovy liveshow vol overtuiging en energie. 
 
Frontman en naamgever Benjamin Traudes speelt in verschillende formaties voordat hij in 2015  
house producer Loek van der Grinten ontmoet. Loek vraagt Benjamin om vocals voor een track in 
te zingen en na afloop besluiten ze nog spontaan iets op te nemen. Deze opname, die later BACK 
DOWN zal worden, is het begin van een muzikale samenwerking. Gitarist Cis Kroezen sluit zich aan 
en als trio nemen ze een aantal nieuwe demo’s op. Met de komst van muzikanten Max Anglionin 
(toetsen), Frederieke Kroone (backing vocals), Elian van Buuren (drums) en Bas Veens (bas) is 
TRAUDES uiteindelijk compleet.  
 
Met BACK DOWN wordt TRAUDES in januari uitgeroepen tot de eerste 3FM Talent van 2018, 
waarna de track wordt grijsgedraaid. De track is ook Gerard Ekdom niet ontgaan en BACK DOWN 
wordt uitgeroepen tot 5-sterren track op Radio 2. Later in januari verschijnt de debuut EP CRLS & 
GRLS (curls and girls). 
 
CRLS & GRLS bevat rauwe break-up verhalen tegen het decor van de stad Amsterdam: 
getuigenissen van de bandleden over donkere periodes van drank, drugs en vrouwen. In de track 
AMSTERDAM staat de stad symbool voor het meisje: hoe de stad waar je ooit van hield, haar 
charme heeft verloren en niet meer lijkt te zijn wat ze ooit was. De titeltrack CRLS & GRLS gaat over 
frustratie en payback time, FCK ME over terugvallen en BACK DOWN juist over opkrabbelen. 
TRAUDES neemt je mee in de achtbaan van de (verloren) liefde. 
 
TRAUDES is in 2018 onder andere te zien op Paaspop, Bevrijdingspop Haarlem, Concert at SEA 
en Appelpop. Met een energieke liveshow zet de band elke zaal op zijn kop: TRAUDES is klaar om 
Nederland te veroveren. 
 
 
Links 
 
BACK DOWN - Official videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?v=j4RnRbZHiUc 
 
BACK DOWN - de minuut bij DWDD:  
https://www.youtube.com/watch?v=Qamdkl4Sae4 
 
AMSTERDAM – Official videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?v=tKN7rdE-brk 
 
 


