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Singer
Songwriter

De avond van de Kotroute
voelde ik aan dat het echt
een heel dankbaar publiek was. Het kot zat
volledig vol en mijn optreden werd zelfs
opgenomen en later gedeeld
op sociale media.
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een heel dankbaar publiek was. Het kot zat
volledig vol en mijn optreden werd zelfs
opgenomen en later gedeeld
op sociale media.

“Be positive”.
Ik probeer positief in het leven te staan,
want hoewel het leven moeilijk kan zijn,
toch moet je er niet
negatief tegenover staan.

Mijn muziek gaat voornamelijk
over het bespreekbaar maken
van negatieve emoties.
Voor mij is dat echt een middel
om te communiceren
en mezelf te ontdekken.
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Het unieke aan de avond
was dat ik zowel nieuwe muziek
leerde kennen, die ik anders nooit
ontdekt zou hebben, alsook
veel nieuwe creatieve mensen
uit Gent ontmoette.
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