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woordje uitleg?
Lieve volgers,
De release van mijn single 'Verslingerd aan jou' is ondertussen al een enkele maanden geleden.
Uiteraard ben ik enorm trots en geniet ik nog steeds van de vele fijne reacties die ik krijg.
De single werd opgepikt door tal van radio's en dat heeft me enorm deugd gedaan.
Dat ik het buitenbeentje in het Nederlandstalige circuit ben, dat neem ik er met alle plezier
bij, want dat is ook waar ik naartoe wil. Ik pas niet in één vakje en dat hoeft volgens mij ook
niet, de toekomst zal dat wel uitwijzen en ondertussen doen we wat we graag doen.
Vanavond is het zover, dan duik ik opnieuw de studio in voor de opname van onze 2de single,
ik kijk er ontzettend naar uit!
Wat ik jullie hierover kan zeggen is dat het opnieuw een samenwerking wordt met producer
Sébastien Tardieu én Dominique Messier.
Ook deze keer gaan we voor het Nederlands en ik ben voor deze tekst zelf in de pen gekropen.
Heel benieuwd hoe jullie reactie zal zijn, spannend...!

www.nickbeernaert.be

Wist-je-datjes?
Koffie of thee?
Absoluut koffie, sporadisch drink ik een thee, maar ontwaken
zonder koffie bij het ontbijt vind ik een gemis .

Je deed mee aan een talentenjacht. Waarom?
Ik heb aan verschillende talentenjachten deelgenomen ook enkele
die niet op televisie werden uitgezonden. Zowel in Nederland als in
Vlaanderen waren er heel wat talentenshows, maar X-factor en The
Voice zijn bij de mensen wel meest bijgebleven. Zeker de battle
tegen de vinken zussen in het eerste seizoen van 'The Voice'! Zoals
er wel eens wordt gezegd over deze programma’s zouden ze een
springplank zijn voor mensen met een degelijk stem! En juist
daarom nam ik deel aan verschillende programma’s.
In feite om nu eens te weten of ik daadwerkelijk wel kon zingen,
want geloof me vrij voor ik de eerste maal deelnam aan The Voice
geloofde ik niet in mezelf en op dat vlak heeft de deelname aan het
programma wel verandering gebracht!

Voor welke nationale artiest heb je heel veel respect?
Ik heb voor iedereen respect, er zijn heel wat topartiesten in
Vlaanderen maar als ik er dan eentje moet noemen dan neem
ik“Udo”, dit is een artiest die in Vlaanderen ondergewaardeerd is,
hij schrijft fantastisch teksten/ songs, het is een enorm aangename
persoon en heeft een stem die in Belgie en ver daarbuiten ongekend
is!

Wat is jouw guilty pleasure?
Chips, ik kan er niet vanaf blijven paprika, zout, ja en nog
enkele favoriete smaken!

Met wie zou je graag eens mee samenwerken?
·Momenteel werk ik samen met de juiste, heel gedreven mensen denk
ik, dus ik wil dit pad nog wel een tijdje belopen!

Wat kunnen we de aankomende tijd van je verwachten?
Heel veel denk ik, de toekomst ziet er echt druk, leuk, en
aangenaam uit er zijn momenteel al enkele nummers klaar voor een
EP, ik blijf nog steeds bezig met allerlei muzikale projecten waar
ik in zing! We blijven nu zeker ook teksten schrijven, en met de
mensen die nu om me heen staan, me steunen en helpen, mogen jullie
nog wel het één en ander verwachten!
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pic's

als gastartiest NVDP 2020

STORE LOCATOR

Ment TV - opnames Diksmuide Top10

te gast bij de vrolijke vriendenbus van
familyradio
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Agenda
19 april 2020 - Live on tape @ Lombardsijde
café de Sterre, uur nog niet gekend

24 april 2020 - Live on tape @ fabriekspand
Roeselare
voorprogramma van 'Les Truttes'

deuren open op 19u30 (aanvang 20u)

tickets: 40 euro (eten, drinken en dansen)
via www.lions-izegem.be

16 augustus 2020 - Live on tape @ Edewalle
Kermis
in de Pastoor D Vanhautestraat,
uur nog niet gekend
gratis

Als gastartiest @ Night of the Music VII - Zonnebeke
tickets: 15 euro

info via info@night-of-the-music.be of 0478 53 40 19

Op deze plaatsen kan je mij solo aan het werk zien, voor andere optredens verwijs ik
graag naar mijn agenda op de website of facebookpagina.
Dit zijn enkel de openbare optredens, beschikbaarheid kan nagevraagd worden via
info@nickbeernaert.be

ORGANISEERT U BINNENKORT EEN FESTIVAL, PARTY, RECEPTIE,
HUWELIJKSVIERING,... EN WENS JE MIJ TE BOEKEN, LIVE ON TAPE, MET
PIANIST OF MET MIJN LIVEBAND?
HEBT U VRAGEN /SUGGESTIES VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF?
CONTACTEER MIJ GERUST VIA FACEBOOK OF PER MAIL

CONTACTEER N!CK
info@nickbeernaert.be of 0471 200 992
www.nickbeernaert.be
NICK BEERNAERT - SO FLEX
ONDERNEMINGSNUMMER: 0843.196.749

