
16 mei 2016
Jaargang 1, nummer 3 Nieuwsbrief

Elke maand bedenkt
Colin Alexander 3

quotes:

• Soms lijkt zekerheid
een twijfel op zich.

• Als alle bladeren van
de bomen zijn kan je

beter zien wat er
achter zit.

• Honderdduizend
dromen zullen

passeren, maar één
droom zal jouw

werkelijkheid worden.

Optredens

tot de volgende

nieuwsbrief:

Vrijdag 20 mei Groningen

Zaterdag 21 mei Weert

Zaterdag 28 mei Rotterdam

Zaterdag 4 juni Ottersum

Zaterdag 11 juni Vinkel

Bekijk alle optredens

en meer info op

colinalexander.nl

Druten, 16 mei 2016.

Colin Alexander heeft
afgelopen week een erg
goed gesprek gehad met
zijn platenmaatschappij
NRGY Music. Hij en
Rutger Kanis zijn naar
Baarn gegaan en hebben
de track die ze samen
hebben geschreven laten
luisteren aan NRGY
Music. Vaak een erg
spannend moment, want
daar wordt bepaald welke
single wel en welke single
niet het daglicht krijgt te
zien. ‘’Wij zijn overtuigd
dat het een goede song is

Eerste solo single in aantocht!

De Shows met MmoozZ gaan te gek!

Sinds eind april zit Colin in
de band MmoozZ. Vele
van jullie zullen dat
natuurlijk vanaf de zijlijn
gevolgd hebben.
Inmiddels zijn er 6 shows
geweest met Colin
Alexander. Alle shows
waren zeer geslaagd.

Colin: ‘’Ik had vanaf het
begin een voorstelling
gemaakt van hoe het er
ongeveer aan toe zou
gaan tijdens zo’n
optreden. Maar wat er
gebeurd tijdens zo’n show
van MmoozZ is
onvoorstelbaar. Ieder
publiek raakt op de één of
andere manier in de ban
van de show en dat maak

maar dat moet natuurlijk ook gehoord worden door
NRGY Music’’. Gelukkig vonden ze het daar ook goed
en gaan we de laatste puntjes de komende 2 weken op
de i zetten.

Wanneer de nieuwe single precies uitkomt is nog een
verrassing maar dat zal ongetwijfeld niet heel erg lang
meer gaan duren. Colin Alexander is onwijs benieuwd
wat iedereen van de single gaat vinden. ‘’Het blijft toch
een eigen kindje wat je de wereld in slingert, dat is altijd
spannend maar tegelijkertijd ook heel erg leuk’’.

zo’n optreden van
MmoozZ echt uniek en te
gek’’.

Genemuiden, Rijssen,
Zwartsluis, Giesbeek, St.
Anthonis en Bergharen
heeft Colin inmiddels
gehad als nieuwe
frontman en als we zo de
agenda openslaan komen
daar nog enorm veel
shows bij de komende tijd.

‘’Het was in het begin
natuurlijk wel even
wennen. Je staat ineens
met een hele band op het
podium. Drummer, gitarist,
bassist, toetsenist en een
zangeres. Maar het is
ongelooflijk leuk. Ik vind

muziek maken erg leuk en
dat doen wij iedere avond
in het weekend met z’n
6en live op het podium.
Ook de opbouw van het
repertoire is erg leuk. Set
1 is voornamelijk wat
rustiger, set 2 brengt de
hele hut al aan het dansen
en meezingen en bij set 3
hangen ze in de lampen.
Alle sets hebben iets tofs
en divers. Ik vind dat
heerlijk’’.



‘’Soms lig ik in bed en
dan vraag ik mij af
waarom Adam en Eva
eigenlijk een navel
hebben’’.

Soms heb je van die
dagen dat je een beetje in
je hoofd woont. In je eigen
hoofd. Ken je dat? Dat
mensen tegen je praten
en je eigenlijk niet echt
hoort wat ze tegen je
zeggen. Alsof je
onderwater leeft. Dat je
een beetje een dof geluid
en een troebel zicht hebt
voor de dingen om je
heen.

Ik heb dat wel eens. Ik
vind het niet erg, maar wel
lastig voor de mensen om

Blog Colin Alexander

Door alle drukte van de
laatste maanden is er voor
Colin Alexander maar
weinig vrije tijd
overgebleven, maar één
ding zal hij altijd in zijn
agenda proberen te
fietsen en dat is
voetballen.

Het seizoen zit er helaas
op, maar hij is samen met
zijn ploeg van Batavia 2e

geworden in de
competitie. Dat is een
fantastische prestatie van
iedereen. Er zijn af en toe

Vrije tijd!

Colin Alexander heeft een
hondje genaamd ‘Google’.
Sinds dat Colin live
stream op Facebook heeft
uitgevonden en Google er
af en toe gezellig bij
neemt op zijn schoot is hij
erg populair geworden en
komen er dagelijks vragen
over hem binnen op
Twitter en Facebook.
Vandaar ‘dit keer in achter
de schermen’ alle

Dit keer in achter de schermen: Google
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mij heen. Weet je dat het
liedje ‘Je spookt door mijn
hoofd’ hieruit ontstaan is.
Dat liedje heette
oorspronkelijk ‘Je woont in
mijn hoofd’.
Uiteindelijk hebben wij daar
‘Je spookt door mijn hoofd’
van gemaakt, maar dat
was echt op de valreep.
We stonden toen namelijk
al in te zingen in de studio.

Ik denk vaak aan heel veel
dingen tegelijkertijd. Dat is
lastig als je een gesprek
met iemand wilt volgen.

Maar aan de andere kant
is het wel weer erg handig
voor het schrijven van
liedjes. Ach, zo ‘heb ieder
nadeel z’n voordeel’.

Soms lig ik in bed en dan
vraag ik me af waarom
Adam en Eva eigenlijk
een navel hebben of wie
hun geschilderd heeft.
Gewoon omdat mijn
gedachten van de hak op
de tak springen. Het klinkt
lastig en chaotisch, maar
het is eigenlijk wel leuk en
handig in het beroep wat
ik heb.

wat fans die een
wedstrijdje komen
bezoeken in Batenburg.
Dat is hartstikke leuk.

Voetbal is altijd al wel een
passie geweest van Colin
Alexander. Hij is begonnen
op zijn 4e en is nu 28 en
voetbalt nog steeds elke
week met heel veel plezier.

‘’Het levert soms een hoop
pijntjes op in de benen
door de schoppen die er
worden uitgedeeld op dit
niveau maar dat mag de

pret zeker niet drukken’’.

Volgend seizoen blijft hij
lekker bij Batavia
voetballen en natuurlijk
hopen ze dan kampioen te
worden met z’n allen.

Uiteindelijk is dat toch
waar je het voor doet.

antwoorden op de
ingestuurde vragen.

Wat voor een hondje is
Google?
Google is een
mopshondje. Ze lijken erg
veel op een buldog maar
ze zijn iets kleiner en
minder dik.

Hoe oud is Google?
Hij is 7 jaar oud en hij is al

zo’n 6,5 jaar trots bezit.

Waarom heet hij ‘Google’?
Toen we een mopshondje
wilde gingen wij op
internet op zoek naar een
mopshondje. De
allereerste hit op Google
was dit lieve hondje. Het
was dus snel besloten om
hem ‘Google’ te noemen.


