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Jaargang 1, nummer 2 Nieuwsbrief 

Elke maand bedenkt 
Colin Alexander 3 

quotes: 
 

• Hoe langer je twijfelt, 
hoe meer de zekerheid 

van het ‘niet weten’ 
toeneemt. 

 
• Je kan niet vallen als je 

zelf op de grond gaat 
liggen. 

 
• Geniet van de tijd, 
want tijd is alles wat je 

hebt. 

Optredens 

tot de volgende 

nieuwsbrief: 

 

20 april, Helmond 

26 april, Genemuiden 

27 april, Rijssen 

06 mei, Zwartsluis 

13 mei, Giesbeek 

14 mei, St. Anthonis 

15 mei, Bergharen 

 

 

Druten, 18 april 2016. 

Het is alweer een maand 
na de eerste nieuwsbrief 
en achter de schermen 
wordt er nog steeds 
ontzettend hard gewerkt 
aan Colin zijn solo 
carrière. Het is een hele 
omschakeling als je van 
een duo naar een solo 
carrière gaat. Niet alleen 
het repertoire moet 
opnieuw gekozen worden, 
ook moet alles geregeld 
worden met het bedrijf 
‘Mike & Colin’ wat nu 
inmiddels het bedrijf ‘Colin 
Alexander’ is geworden. 

Van achter naar voor de schermen! 

Repeteren met MmoozZ 

‘Je moet 53 nieuwe liedjes 
uit je hoofd leren voor 26 
april’. Die zin staat in Colin 
zijn hoofd gegrafeerd. De 
afgelopen weken is hij dus 
enorm druk geweest met 
MmoozZ om dat voor 
elkaar te krijgen. ‘Het is 
ontzettend leuk om te 
doen maar 53 liedjes in 
een paar weken uit je 
hoofd kennen, is wel veel. 
Het zijn gelukkig hele toffe 
songs, dat scheelt’. De 
liedjes lopen uiteen van 
van Bruno Mars tot Guus 
Meeuwis en van Coldplay 
tot Avicii. Het is heel 
divers en heel tof wat 
MmoozZ laat horen op het 
podium. Ze zijn niet voor 
niets een veel geboekte 

Dat kost tijd en Colin is ontzettend blij dat jullie geduldig 
wachten tot hij voor de schermen kan laten zien en 
horen wat er de laatste maanden achter de schermen 
allemaal is gebeurd. Het is een erg drukke periode 
geweest voor Colin. Naast dat er een hoop is veranderd 
in zijn carrière is er privé ook het één en ander 
veranderd. Colin is helaas na 6 jaar weer vrijgezel en , 
hoe gek het ook klinkt, dat heeft hem ook erg veel tijd 
gekost. Al met al is begin 2016 tot nu toe een roerige tijd 
geweest voor Colin. Gelukkig schrijft hij erg veel liedjes 
de laatste maanden waar hij zijn gevoel en zijn verhaal 
in kwijt kan.  
 
   

band. ‘Toen MmoozZ me 
vroeg om in hun band te 
zingen was ik vereerd 
maar wist ik er nog niet 
zoveel vanaf. Het zijn stuk 
voor stuk ras muzikanten 
en ik vind het fijn om me 
daarmee te spelen. Je 
maakt echt met z’n allen 
iets gaafs en dat geeft 
naast dat fijne 
saamhorigheidsgevoel 
ook nog eens een hele 
vette kick als je op het 
podium staat. Het is 
anders dan in je uppie het 
podium betreden en je 
eigen singles zingen in 
een feesttent. Ik vind het 
tof om beide dingen te 
mogen doen, want het 
heeft beide dingen die mij 

enorm aanspreken’. Wil jij 
Colin Alexander zijn 
eerste optreden met 
MmoozZ nou ook echt niet 
missen? Zorg dan dat jij er 
bij bent op Koningsnacht 
in Genemuiden. Daar zal 
Colin voor het eerst 
aanhaken bij de band. 
Mocht je helaas andere 
plannen hebben, niet 
getreurd! Een dag later 
staan ze in Rijssen op 
Koningsdag! 
  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘’Van mij mogen dingen 
eeuwig zo blijven, dat 
had ik vroeger al’’ 

Mij is de afgelopen 
maanden erg vaak de 
vraag gesteld hoe het met 
me gaat. Ik had daar geen 
duidelijk antwoord op. 
Sterker nog, dat heb ik nu 
nog steeds niet. Het is 
een bizarre tijd met een 
hoop veranderingen. De 
mensen in mijn naaste 
omgeving, vrienden en 
familie, weten dat ik 
helemaal niet van 
veranderingen houd. Van 
mij mogen dingen eeuwig 
zo blijven, dat had ik 
vroeger al. Noem me gek, 

Blog Colin Alexander 

 De afgelopen maanden 
hebben Rutger en Colin 
niet alleen gewerkt aan de 
nieuwe single van Colin 
Alexander maar zijn ze 
ook enorm druk geweest 
met verschillende singles 
voor andere artiesten. 
 
Zoals jullie weten 
schrijven zij erg veel 
liedjes samen en dat 
begint Nederland nu ook 
langzamerhand te 
ontdekken. Steeds meer 
mensen vragen liedjes 
aan bij Rutger en Colin en 

Liedjes schrijven voor anderen! 

 

Colin Alexander werkt al 
jaren met hetzelfde 
geluidsbedrijf, eerst met 
Mike & Colin en nu als 
solo artiest. Maar wie is 
dat nou eigenlijk? 
 
Deze maand in ‘achter de 
schermen’: Pascal 
Versnel van PI Sound 
Service. 
 
‘Werken met Colin 

Dit keer in achter de schermen: Pascal Versnel 
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maar de buurman 
tegenover mijn ouderlijk 
huis had een coniferen 
haag. Die stond er al jaren. 
Op een dag had hij 
besloten om die coniferen 
te gaan snoeien en de helft 
er af te halen. Toen ik thuis 
kwam van school en ik zag 
wat hij had gedaan, was ik 
daar behoorlijk van onder 
de indruk. Natuurlijk moet 
hij zelf weten wat hij doet 
met zijn tuin. Maar mijn 
zicht, wat altijd hetzelfde 
was, was hierdoor 
veranderd en dat vond ik 

verschrikkelijk. Niet omdat 
het lelijk was, maar het 
was anders. Ja, het is 
misschien een raar 
voorbeeld maar moet je 
na gaan als er iets van 
veel grotere omvang in 
mijn leven veranderd. Dat 
kost me moeite, dat kost 
het me al jaren en dat heb 
ik in deze periode ook 
weer gemerkt. Tot het 
moment dat ik de 
verandering heb 
geaccepteerd. Dan is het 
goed. En dat is zo. Nu. Na 
een aantal maanden! Het 
is goed zo, ik ga weer 
door!  

zodoende verschijnen er 
ook steeds meer singles 
van de hand van hen. 
 
Een leuk voorbeeld is 
‘Harten 10’. Zij hebben de 
afgelopen maanden druk 
gewerkt aan hun nieuwe 
single ‘Machtig Mooi’. Dit 
liedje is ook geschreven 
door Rutger en Colin.  
 
Naar aanleiding van een 
gesprek tussen Colin en 
Rutger over Harten 10 
kwamen ze tot de 
conclusie dat Harten 10 

veel de woorden ‘machtig 
mooi’ gebruikten. Dat was 
voor Colin een vrij 
onbekende uitspraak en 
dus viel het hem op.  
 
In het noorden van het 
land is de uitdrukking 
‘machtig mooi’ alom 
bekend en bleek dit een 
prachtig lied op te leveren 
wat een meezinggehalte 
heeft van jewelste.  
 
Er komen binnenkort nog 
veel meer liedjes uit, 
geschreven door Rutger 
en Colin. 

Alexander is super leuk. 
Het is een grote artiest en 
we hebben ontzettend 
veel lol met elkaar. Zowel 
voor, tijdens en na de 
show’. We weten dat jij 
het geluid verzorgd tijdens 
optredens van Colin 
Alexander, maar voor wie 
verzorg jij nog meer het 
geluid? ‘Ik heb voor o.a. 
Snoop Dogg, Vengaboys, 
Anastacia, Captain Jack, 

Jamai, B-Brave, Maan en 
Lange Frans het geluid 
gedaan of doe ik nog 
steeds. Het is een erg 
leuk en afwisselend 
beroep dat ik al meer dan 
25 jaar met passie 
uitoefen. Ik weet zeker dat 
ik samen met Colin 
Alexander ontzettend 
mooie dingen ga beleven’. 

  


