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Elke maand bedenkt 
Colin Alexander 3 

quotes: 
 

• Soms, als iedereen 
tegen je lijkt, moet je je 

zwaard trekken. 
 

• Als de hele wereld 
naar links gaat en jij 

gaat naar rechts, kom 
je iedereen vanzelf 

weer een keer tegen. 
 

• Achter ieder litteken zit 
een verhaal. 

Optredens 

tot de volgende 

nieuwsbrief: 

 

Vrijdag 24 juni Amerongen 

Zaterdag 25 juni Afferden 

Zondag 26 juni Ospel 

Zaterdag 2 juli Schaarsbergen 

Vrijdag 8 juli Haps 

Zaterdag 16 juli Rosmalen 

 

Bekijk alle optredens 

en meer info op 

colinalexander.nl 

 

Druten, 20 juni 2016. 

Om er voor te kiezen om de allereerste single van Colin Alexander zelf te schrijven, 
te componeren, te arrangeren en mee te produceren en dus eigenlijk alles zelf te 
doen samen met Rutger Kanis heb je ook erg veel ‘Kill your darling’ momenten in 
het hele proces. Momenten die je niet te horen krijgt en tegenkomt als je de single 
door iemand anders laat produceren en vooral arrangeren. Dan schrijf je een liedje 
en dat liedje wordt daarna ingevuld door de producer en arrangeur.  
 
‘Ik merk dat ik vooral moeite heb met het kiezen van de instrumenten en waar ze in 
het liedje moeten. Dat is misschien nog lastiger omdat ik zelf ook nog eens de 
uitvoerende artiest ben’.  
 
‘Ik heb me daar misschien wel op verkeken. Het is een onwijze les, een goede 
leerschool door met dingen in aanraking te komen die je voorheen door iemand 
anders liet doen. Dat wel. Maar het is kiezen tussen appels en peren als je zin hebt 
in allebei. Ze liggen allebei voor je neus en je hebt geen enkele voorkeur voor de 
appel of de peer’.  
 
Vraag je dan iemand om advies? Vraag je dan de mening aan al je vrienden? 50% 
zal de appel pakken, 50% de peer. Daar word je niet mee geholpen. ‘Je gevoel. Je 
kiest met je gevoel. Ik houd rekening met de rest, maar ook met mijn eigen gevoel. 
Als iets niet goed voelt, moet je het niet doen en andersom. Zo werkt dat ook in de 
muziek’. 
 
 

 

Schrijven, arrangeren, produceren! 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘’Ik heb een 2 jaar 
oudere broer die mij alle 
rottigheid die je als klein 
mannetje maar moest 
weten haarfijn kon 
uitleggen’’. 

Ik ben nu 28 jaar oud en 
heb een enorm mooie 
jeugd gehad toen ik een 
klein jongetje was. Ik heb 
een 2 jaar oudere broer 
die mij alle rottigheid die 
je als klein mannetje maar 
moest weten haarfijn kon 
uitleggen en waaraan ik 
mij kon optrekken. Maar 
ook iemand die er altijd 
voor me was.  
 
Wij gingen vroeger in de 
zomervakantie altijd naar 
de camping. Niet in 
Nederland maar naar 

Blog Colin Alexander 

In je pyjama de auto in 
met je eigen kussen en 
wat lekkere snoepjes die 
je in de week daarvoor 
samen met je moeder was 
gaan halen. Want dat 
mochten wij. Snoepjes 
kopen om lekker in de 
auto op te eten.  
 
Mijn allermooiste 
jeugdherinneringen 
hebben hier mee te 
maken. Eigenlijk allebei. Ik 
kan me niet indenken dat 
ik ooit gelukkiger ben 
geweest dan toen. Er was 

 

Deze maand interviewen 
wij Ingrid Heikens. De 
moeder van Colin 
Alexander. Wat is Colin 
voor kind? ‘Colin is een 
lieve, zorgzame jongen 
maar wel één die zich niet 
het kaas van zijn brood 
laat eten. Als hij iemand 
kan helpen zal hij dat altijd 
doen’. Van wie heeft hij 
dat muzikale talent? ‘Ik 
denk van mij, Ik heb 

Dit keer in achter de schermen: Ingrid Heikens 
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bijvoorbeeld Frankrijk, Italië 
of Spanje. Hongarije 
hebben we ook een keer 
aangedaan en zelfs in 
Engeland hebben we op de 
camping gestaan. Ik kan 
me nog erg veel herinneren 
van mijn jeugd. Hoe mijn 
broer en ik bijvoorbeeld 
moesten afwassen met z’n 
tweeën als we op de 
camping stonden. En ook 
hoe het dan altijd een 
gevecht was wie er mocht 
afwassen en wie er moest 
afdrogen. 
 
Wij hadden niet zo’n hele 

luxe caravan maar een 
vouwwagen. Dat 
uitvouwen en opzetten 
was vaak nogal een klus 
en dat deden we, hoe 
klein we ook waren altijd 
met z’n allen. Als ie stond 
begon eigenlijk de 
vakantie. Maar voor mij 
niet, voor mij begon de 
vakantie zodra we in de 
auto stapte midden in de 
nacht en je wist dat je 
lekker 2 weken in een 
warm land zou zitten en 
vol met nieuwe avonturen 
en ontdekkingen terug zou 
keren naar Nederland. 

een avond in Hongarije, we 
stonden op een heel groot 
veld, zo’n beetje in ons 
eentje. Muziek van Michael 
Jackson (The Earth Song) 
galmde door de speaker 
van het zwembad de 
camping over. De zon ging 
onder, mijn broer en ik 
hadden gedoucht en we 
zaten met onze natte haren 
en pyjama buiten voor de 
tent. Het was echt zo’n 
windstille zomeravond. Met 
onze blote voeten in het 
gras deden we nog even 
een spelletje kaarten met 

mijn vader en moeder. 
Gelukkiger kon je mij niet 
krijgen. Het klinkt 
misschien vreemd, maar 
dat was het mooiste 
moment uit mijn jeugd. 
 
Terug van vakantie naar 
huis, was ook zo mooi. 
Soms verlang ik naar die 
tijd dat je achter in de auto 
bijna aan het slapen was 
en je voelde door de 
bochten; ‘We zijn bijna 
thuis’. Dan hoorde je heel 
zacht het getik van de 
richtingaanwijzer. Mooier 
wordt het niet. 

vroeger ook piano 
gespeeld en in een koor 
gezongen. Hij moest ook 
altijd samen met zijn broer 
bij mij komen kijken, 
misschien heb ik hem 
toen besmet’. Wist jij altijd 
al dat hij dit talent had en 
dat hij zanger zou 
worden? We merkten al 
op jonge leeftijd dat Colin 
heel makkelijk teksten van 
liedjes kon onthouden en 

altijd meezong met de 
radio. Boyd, zijn broer, 
vond het minder leuk dat 
Colin altijd en overal aan 
het zingen was. Wij 
zeiden dan ook altijd dat 
hij later vast zanger zou 
worden. Daar waren wij 
diep van binnen ook wel 
van overtuigd. Als Colin 
niet lekker in zijn vel zit 
zingt hij niet, of schrijft hij 
trieste liedjes. Maar dat 
geldt andersom ook. 

  


