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Elke maand bedenkt
Colin Alexander 3

quotes:

• Ik weet dat het dom is,
maar soms is dat de
leukste oplossing.

• Vaak lijkt die
onzichtbaarheid juist

een voordeel.

• Blijkbaar heeft ‘geloof’
niet meer te maken
met jezelf maar met

anderen.

Optredens

tot de volgende

nieuwsbrief:

Vrijdag 9 dec Macharen

Zaterdag 10 dec Hilversum

Zaterdag 10 dec Dodewaard

Vrijdag 16 dec Emmen

Zaterdag 17 dec Apeldoorn

Woensdag 21 dec Aalten

Zaterdag 31 dec Druten

Bekijk alle optredens

en meer info op

colinalexander.nl

Druten, 28 november 2016.

Het lijkt nog niet zo heel lang geleden dat Colin liedjes uitbracht in een duo vorm.
Maar na de single ‘Goud’ in samenwerking met MmoozZ is die periode ineens weer
erg ver naar achteren geschoven.

Het succes van dit liedje? Wij weten dat Colin zijn hele hebben en houden in zijn
liedjes stopt. De teksten moeten kloppen. Ze moeten niet alleen kloppen, ze moeten
ook herkenbaar zijn voor hemzelf maar ook voor de mensen die het luisteren. Zijn
creativiteit kan op dit moment de vrijeloop en dat hoor je terug.

Op dit moment is Colin erg druk met nieuwe liedjes schrijven voor zichzelf. Er liggen
al een aantal prachtige liedjes op de plank en hij zit nu in de fase om te gaan
uitzoeken welke van die liedjes ze gaan uitwerken tot een volgende single. Want dat
er een volgende single komt is 100% zeker. Helemaal na alle goede reacties op de
single ‘Goud’. Dat smaakt naar meer, veel meer.

Goud!



‘’Ironisch genoeg brak
die droom meteen al
door midden’’

Zoals sommige van
jullie misschien wel
weten ben ik een
beetje gefascineerd
door de Titanic. Ik ben
gek op het verhaal, de
boot, de mensen, de
musea, de mythe, alles.
Ik vraag me vaak af
waardoor dat nou
precies komt. Het is
meer dan ‘leuk’ vinden.
Het hele idee van een
grote ‘onzinkbare’ boot
die op de eerste reis al
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bleef waren de verhalen
en die waren krachtig.

Ik heb een krantenartikel
van de New York Times
uit 1912. Daarin wordt de
ochtend na die
desastreuze nacht vertelt
dat de Titanic is
gezonken. Ik heb dat
artikel ooit gekocht op een
markt in hartje Parijs en
nu hangt het bij mij aan de
muur, in Nederland.

Het is toch magisch dat
mensen op een simpele

The Colour Tour.

Zoals vele van jullie
ongetwijfeld voorbij
hebben zien komen breekt
het moment van de
waarheid binnenkort
eindelijk aan. MmoozZ
start met The Colour Tour.
Ik hoor je al denken: ‘Wat
houdt dat dan in’?. Dat ga
ik je een klein beetje
vertellen.

MmoozZ: The Colour Tour!
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zonk intrigeert mij
mateloos. Inmiddels zijn
alle mensen, die de
boottocht wonder boven
wonder hadden
overleeft, al overleden
en valt er dus nooit
meer met iemand te
praten die daadwerkelijk
aanwezig was op die
fatale nacht. Alle
geheimen van die nacht
verdwijnen daarmee
voor altijd.

Je zal je afvragen
waarom ik het hier over
de Titanic ga hebben.
Dat zal ik je vertellen.
De Titanic is gebouwd
door mensen die
dachten dat ze de
zwaarste storm konden
doorstaan, een boot die
alles aankon en nooit
zou zinken. Ironisch
genoeg brak die droom
meteen al door
midden. Het enige
sterke wat overeind

overtocht gingen met een
‘onzinkbare’ boot en dat
deze mensen nu na meer
dan 100 jaar nog steeds
worden besproken. Dat er
nog steeds gekken zijn die
verhalen lezen over deze
mensen die 100 jaar
geleden besloten een
kaartje te kopen voor een
reis. Niemand zal over 100
jaar geïnteresseerd zijn dat
ik de trein van Nijmegen
naar Utrecht heb gepakt op
14 mei 2011 om 13:42.

Sommige mensen worden

naar een aantal jaar al
vergeten, als er geen
familie meer is. Maar hoe
tof is het als je nog zó
lang wordt herinnerd.

Muziek kan daar bij
helpen. Muziek blijft.
Mensen zoeken vaak
troost in muziek. Wie weet
dat ooit over 104 jaar in
het jaar 2120 iemand
‘Goud’ opzet. Omdat ik
daarin beschrijf hoe hij
zich voelt. Wie weet..

Zoals jullie weten is
MmoozZ één van
Nederlands beste
coverbands en ik mag
daar de frontman van zijn.
Wij gaan vanaf 1 januari
een jaar lang op tour.
Deze tour heet ‘The
Colour Tour’ en daarmee
spelen wij door heel
Nederland. Alle provincies
doen we aan en het wordt
één groot spektakel.

Wat The Colour Tour
exact in houdt ga ik
natuurlijk niet prijs geven.
Dan moet je 31 december
op 1 januari maar naar
Druten komen bij D’n
Bogerd. Daar trappen we
‘m af!

Zie jullie daar!


