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quotes:

• Zonder problemen
waren er ook nooit

oplossingen mogelijk.

• Sommige mensen
hebben hun ogen open

maar zijn blind voor
alles.

• Een druppel kan de
emmer doen

overstromen. Het kan
ook iets in beweging

zetten.

Optredens

tot de volgende

nieuwsbrief:
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Bekijk alle optredens
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colinalexander.nl

Druten, 19 december 2016.

The Colour Tour.

Ik sprak er vorige maand in nieuwsbrief nummer 7 al over. Wij gaan beginnen met
The Colour Tour. Over een kleine 2 weken is de start en dan zullen jullie allemaal
weten wat The Colour Tour inhoudt.

Veel mensen speculeren al over wat wij van plan zijn, natuurlijk vinden wij dat tof.
We merken echter wel dat het een beetje een ‘grijs’ gebied is, om maar even in het
kleurenthema te blijven. Wat gaan wij doen?

Het is eigenlijk simpel. Het thema is ‘kleur’. Maar waarom een tour? En waarom een
thema? Dat zal ik je een beetje uitleggen. Wij treden het hele jaar natuurlijk erg veel
op door heel Nederland en wij wilden met iets nieuws komen. Een tour door
Nederland met ons eigen thema. Dat hoeft zeker niet te betekenen dat iedereen in
een bepaalde kleur moet komen naar onze shows. Het heeft te maken met onze
show. De kleuren komen vanuit ons.

Ik weet het. Het klinkt allemaal nogal vaag. Maar ik verzeker je dat het onwijs leuk
wordt. Ben jij benieuwd? Kom eens langs tijdens The Colour Tour!

MmoozZ: The Colour Tour!



‘Ook ik weet dat het
ineens om kan slaan en
je weer met je fiets met
twee lekke banden in
een storm terecht komt’’

Soms lijkt het leven
ineens helemaal voor
de wind te gaan. Ik heb
op dit moment in mijn
leven het gevoel dat ik
bovenaan een berg sta
met de wind in mijn rug
en ik hoef niet eens te
trappen om vooruit te
komen. Ik heb het
gevoel dat alle
tegenwind is geweest.
Gek he? Ook ik weet
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iedereen heeft een
geweldig jaar gehad. Niet
iedereen zal dit allemaal
beamen en dat hoeft ook
niet. Dat komt op ten duur
vanzelf. Op een gegeven
moment kom je weer op
een punt waarvan je
denkt; ‘Ja, zo is het goed’.
Zo kan ik er helemaal
weer voor gaan.

1 januari 2017 ga ik
vrolijkheid brengen in
Nederland. Niet alleen
met mijn liedjes maar ook
met mijn band MmoozZ.

Ik wil iedereen die zich
heeft geabonneerd op
mijn nieuwsbrief heel erg
bedanken voor alle steun
die ik dagelijks krijg.

Zonder een fan is een
artiest nergens en dat
besef ik mij heel erg goed.

Jullie zijn allemaal GOUD
waard en jullie worden
allemaal ontzettend
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dat het ineens om kan
slaan en je weer met je
fiets met twee lekke
banden in een storm
terecht komt. Maar op
dit moment gaat het
allemaal perfecto!

2016 is voor mij een zeer
bewogen jaar geweest,
maar uiteindelijk denk ik
het allerbeste jaar tot nu
toe. Ik heb heel veel

downs gekend in dit
jaar maar nog veel
meer ups. Deze ups zijn
niet op één hand te
tellen en hebben wij
gebracht waar ik nu
ben en sta. Ik mag niet
klagen en dat doe ik
dan ook niet.

Waar ik me goed
bewust van ben is dat
dit natuurlijk niet voor
iedereen zo is. Niet

Zoals ik jullie al eerder
vertelde gaat The Colour
Tour van start. Deze tour is
eigenlijk bedoelt om
iedereen even te laten
genieten en vooral om de
mensen vrolijk te krijgen.

Iedereen die naar een
feestje gaat heeft zin om
even lekker te ontspannen
en zich te vermaken.
Mensen hebben
tegenwoordig met zoveel
rottigheid in de wereld ook
momenten nodig van
vrolijkheid en vreugde. Die

willen wij héél erg graag
brengen.

Ik hoor jullie al denken:
Jullie brengen toch al
vrolijkheid met jullie
shows? Dat klopt, maar
met The Colour Tour
brengen wij die sfeer net
even een extra stapje
verder. We leggen die lat
net even een tikkie hoger.

Waarom? Omdat het kan!

gewaardeerd.

Ook wil ik deze kans even
pakken om jullie een
geweldig 2017 te wensen
met allemaal
hoogtepunten, nieuwe
liefdes, gevonden
vriendschappen en vooral
heel veel muziek en
plezier!

De kerstdagen staan voor

de deur en dat zijn toch
stiekem wel mijn leukste
feestdagen. Ik ga er heel
erg van genieten en ik
hoop dat jullie allemaal
precies hetzelfde gaan
doen!

Tot volgend jaar met veel
optredens, veel nieuwe
muziek en veel energie!

Colin Alexander.


