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 Van jongs af aan hoorde Floriaan thuis jazz en klassieke muziek en vanaf 5-jarige 
leeftijd vroeg hij al naar cd’s van Charlie Parker en John Coltrane. Het werd al snel duidelijk 
dat hij saxofoon zou gaan spelen.  
 Na een paar jaren les begon Floriaan zich op jazz te richten en won prompt, amper 12 
jaar oud, een tweede prijs in het nationale Prinses Christina Jazz Concours. In de volgende 
jaren maakte hij deel uit van een groep jonge beloftes onder leiding van Robert Veen 
waarmee hij op vele podia speelde, waaronder vier maal het North Sea Jazz Festival. Met 
deze “New Arrivals” won hij in 2006 het Prinses Christina Jazz Concours. 
 In mei 2014 behaalde Floriaan cum laude zijn masterdiploma met onderscheiding aan 
het Koninklijk Conservatorium te Den Haag waar hij studeerde bij John Ruocco, Toon Roos 
en Rolf Delfos. Tijdens zijn studie vertegenwoordigde hij het KC bij de IASJ Meeting 2011 in 
Sao Paulo (Brazilië) onder leiding van Dave Liebman en werd hij in 2010 als solist 
uitgeroepen tot winnaar van de Leidse Jazz Award en genomineerd voor de prestigieuze 
Deloitte Jazz Award. In 2012 en 2015 maakte hij studiereizen naar New York City. 
 September 2012 bracht Floriaan zijn debuut-cd 'Flo's Flow' uit op Challenge Records 
met een droomformatie van pianist Karel Boehlee, bassist Jos Machtel en drummer Willie 
Jones III. Door pers en publiek werd deze lovend ontvangen. Verder heeft Floriaan 
gestudeerd bij en/of het podium gedeeld met onder andere Chris Potter, Roy Hargrove, 
Aaron Goldberg, Benjamin Herman, Peter Beets, Rik Mol, Juraj Stanik, New Cool Collective, 
Frank McComb, Slide Hampton, Reuben Rogers en Gregory Hutchinson.  
 
 

"Het gemak waarmee Wempe speelt is verbluffend, zo lenig, zo frivool. De saxofonist toont 
een eigen handschrift en dat kan alleen nog maar karakteristieker worden."  

Jan Jasper Tamboer, Jazzism 
 

"Wempe's geluid is krachtig en beheerst, onderscheidend en soms verwijzend naar grote 
namen als John Coltrane, Joe Lovano en Joshua Redman." 

Peter J. Korten, Jazzflits 
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