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Elke maand bedenkt
Colin Alexander 3

quotes:

• Als alles om je heen
stopt moet je niet stil

gaan staan, dan moet
je gaan rennen.

• Wanneer 1 + 1 ineens
geen 2 meer lijkt moet
je zorgen dat iedereen
gelooft dat 3 het goede

antwoord is.

• De waarheid ligt
ergens tussen de

leugen en de tranen.

Optredens

volgende maand:

10 april, (Besloten)

20 april, Helmond

26 april, Genemuiden

27 april, Rijssen

Bekijk alle optredens

en meer info op

colinalexander.nl

Druten, 21 maart 2016.

De afgelopen maanden is
er een hoop gebeurd in
het leven van Colin
Alexander. Zo is Mike in
februari gestopt met zijn
muzikale carrière, wat
direct zorgde voor een
begin van Colin
Alexander. Een pittige
periode volgde. Een
periode van veel geregel
en veel omschakelingen.
Maar na een hoop
gesprekken en vele uren
en dagen werken is hij
daar bijna helemaal uit.
Daarnaast was er

Er is een hoop gebeurd!

Colin Alexander & MmoozZ
Een maand geleden werd
Colin gebeld door de
fantastische band
MmoozZ. Deze gasten &
dame treden ontzettend
veel op op festivals,
tentfeesten, pleinen en
andere toffe
evenementen. Omdat de
huidige leadzanger Stefan
(K-otic) er mee stopt
zochten ze al maanden
naar een frontman met
een goede uitstraling,
genoeg ervaring en een
stem die alle liedjes aan
kan. Na een hele tijd van
audities met vele
kandidaten werd de
geschikte zanger tot hun
spijt maar niet gevonden.
Totdat ze het bericht

fantastisch nieuws want op 19 maart 2016 om 11:38 uur
is Liam Jacob Heikens geboren. Het eerste kindje van
Boyd, de broer van Colin, en Sanne. Daarmee is Colin
ineens oom en hij is helemaal in de wolken. Op internet
gaf hij al aan dat hij meer dan gelukkig is met de
geboorte van zijn neefje Liam. ‘Dit knappe mannetje
brengt nu al zoveel vreugde met zich mee. Hij is een
maand te vroeg geboren en moet nog even in het
ziekenhuis blijven maar ik ga hem elke dag proberen te
bezoeken’. Vele fans hebben Boyd en Sanne inmiddels
gefeliciteerd. Bedankt daarvoor!

ontdekte dat Mike gestopt
was met Mike & Colin en
Colin solo verder ging. In
2008 was Colin al een
keer benaderd door deze
band dus ze kenden
elkaar al. Na een aantal
gesprekken en de
conclusie dat het een win-
win situatie is hebben ze
besloten om samen te
gaan werken. Colin zal
dus naast zijn solo
carrière met zijn tape act
ook gaan optreden met de
band MmoozZ. Hij heeft
onwijs zin in dit avontuur.
MmoozZ ft. Colin
Alexander is geboren !
‘De sfeer in de band is
werkelijk te gek. Ik vind
het cool dat ik hier

onderdeel van mag zijn en
ik heb daarom ook heel
veel zin om shows met
MmoozZ te gaan doen
komend jaar’.

Colin zal naar verluid
vanaf koningsnacht (26
april, Genemuiden)
aanhaken bij de band.



‘’Kun je niet beter
gokken op een mooiere
weg dan genoegen
nemen met de helft, uit
angst?.”

Soms denk je alles in je
leven op een rijtje te
hebben. Soms maakt de
gedachte dat je dat
allemaal kwijt raakt je
ontzettend bang. Soms
kom je in een situatie
waar alles waar je angstig
voor was werkelijkheid
wordt. Dan moet je ineens
noodgedwongen een hele
andere weg inslaan. Die
weg die je altijd vermeed.
Waarom? Omdat de weg
waarop je zat wel goed
leek, het was vertrouwd.
Maar je hebt die weg zo

Blog Colin Alexander

Begin maart heeft Colin
een fotoshoot gehad in
Amsterdam voor zijn
nieuwe website
www.colinalexander.nl

Deze fotoshoot is gedaan
door Choanou Beau
Aalders. Colin en
Choanou kennen elkaar
door haar rol in een
videoclip van Mike & Colin
uit 2011. Het viel Colin op
dat Choanou erg mooie
en pure foto’s maakt. Daar
was hij naar op zoek. Hoe
heeft Choanou de dag

Fotoshoot in Amsterdam!

Al jaren werken ze samen
en schreven ze vele
liedjes voor Mike & Colin
en andere artiesten, maar
wie is Rutger Kanis nou
eigenlijk en wat heeft hij
zoal gedaan?. ‘Ik heb
Colin ontmoet in 2011
toen ik hem een berichtje
stuurde via Facebook met
een liedje. Daar is een
fantastische vriendschap
uit ontstaan. Wij spreken

Dit keer in achter de schermen: Rutger Kanis
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vaak belopen dat je precies
wist wat er op je te
wachten stond.
Die nieuwe weg biedt een
hoop nieuwe
mogelijkheden. Wie weet
loopt er halverwege wel
iemand met je mee.
Misschien kom je via die
weg weer op andere
wegen terecht. Wie weet is
die weg wel de juiste ook al
is het spannend omdat je
niet weet waar hij uitkomt.
Maar kun je niet beter een
risico nemen in het leven
en sterker worden door te

vallen en weer op te
staan? Kun je niet beter
gokken op een mooiere
weg dan genoegen
nemen met de helft, uit
angst? Ik ga niet langer de
wegen bewandelen die mij
een vertrouwd gevoel
geven. Zolang ik met
mezelf ben en ik het
allemaal zelf ervaar hoeft
het niet eng te zijn. Ik ben
er namelijk altijd nog zelf
bij.

met Colin eigenlijk beleefd?

‘Enkele weken geleden heb
ik Colin mogen
fotograferen hier in
Amsterdam. We hebben
buiten geschoten op oude,
Amsterdamse locaties en
een kleine ‘living room
session’ gedaan. Alles in
zwart-wit, met een beetje
old-school-musician-a-la-
Nashville stijl. En wat een
heerlijke vibe had die dag!
Colins karakter,
professionaliteit en
gezelligheid hebben

bijgedragen aan een top
resultaat. Ik denk dat de
foto’s precies laten zien
wie Colin is, als artiest en
als mens.

elkaar echt dagelijks en
hebben ontzettend veel
overeenkomsten’. Zoals
vele van jullie weten is
Rutger een geweldige
pianist, maar wat vindt
Rutger daar zelf eigenlijk
van? ‘Ik zie mezelf meer
als een liedjesschrijver. Ik
hou er van om aan iets
nieuws te werken en
liedjes te bedenken.
Daarbij is het handig dat ik

goed piano speel. De klik
met Colin resulteerde in
een hoop liedjes. Ik denk
dat wij er al wel zo’n
honderd geschreven
hebben samen’. Rutger
schreef liedjes voor o.a.
Wolter Kroes, Jeroen van
der Boom, Glennis Grace,
De Toppers en vele
anderen.


