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“Keep it simple”.
Mijn enige maatstaf is eigenlijk
gewoon dat het verbonden moet blijven
met wie ik ben. Daarnaast vind ik
authenticiteit ook enorm belangrijk.
Klopt het? Is het echt? Is dit eerlijk?
Als dat allemaal lukt,
dan ben ik blij.

Ik was een beginnend
artiest en dankzij de warmte
en herkenbaarheid van de organisatie
kwam er echt een publiek
dat naar mij luisterde.
Voor mij was dit uniek, want ik vond
het zo raar dat er mensen naar mij
aan het luisteren waren.

Ik ben gewoon
om mijn muziek te presenteren
aan de leeftijdsgenoten
van mijn ouders, maar met de Kotroute
kon dat eens voor mijn eigen
leeftijdscategorie. Dat was echt
de max en grappig om te zien
dat die twee groepen op andere
momenten lachten.
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Ik was op zoek naar een lief,
dus alles ging over gebroken harten.
Ik wou zoveel mogelijk mensen bereiken
en uiteraard gewoon een lief vinden.
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