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Nina, ik dacht eerst dat het je ar-

tiesten naam was Nina Lynn. Maar 

het is eigenlijk je burgerlijke naam 

toch? 

   NL- Ja klopt. Ja NinaLynn. Het is 

eigenlijk met een spatie ertussen. 

Maar het leek me wel cool om die 

spatie er tussenuit te halen. 

 

Wat een ontzettend  mooie naam 

zeg! 

  NL- Ja, bedankt! 

 

Vertel eens Nina, waar liggen jouw 

roots in de muziek scene?  

  NL- Ja ik heb eigenlijk altijd al 

heel veel van muziek gehouden. En 

altijd al muziek gemaakt. Toen al 

als kind van vijf bij een koortje ge-

zongen. En ik wilde eigenlijk altijd 

al een instrument bespelen. Ik zat 

in groep zeven en hoorde op de 

radio " Taylor Swift" voor het 

eerst. En toen dacht ik, dit is zo 

gaaf'. Dit is eigenlijk het mooiste 

wat ik ooit heb gehoord. Een jaar 

daarna was er een of andere ta-

lentenjacht op mijn basis school en 

dacht ik ga mee doen en ga dat 

liedje zingen. Ik vond het heel leuk 

en ben toen op zangles gegaan. En 

door Taylor Swift kwam ik er ach-

ter van, o ze schrijft allemaal zelf 

haar liedjes'. En ik dacht oja dat 

kan ik ook wel erbij gaan doen en 

kan gaan proberen. Ik was heel er 

op het zingen gefocust en toen 

vertelde mijn zanglerares, als je nu 

een instrument leert spelen kan je 

beter liedjes schrijven. En je kan 

jezelf beter begeleiden. En zo ben 

ik er een beetje ingerold.  Gewoon 

uit enthousiast, omdat ik het alle-

maal zo super leuk vond! 

 

Je muzikaliteit is het een gave die 

je ook vanuit thuis hebt meege-

kregen? Is je familie muzikaal. Of 

is het iets wat je jezelf hebt aange-

leerd? 

  NL- Mijn vader heeft altijd wel in 

een bandje gespeeld. En toen ik 

heel klein was ging ik vaak mee 

naar de optredens kijken. Hij 

speelde in een Rock band, dat is 

even heel iets anders. Mijn zusje 

heeft ook allerlei instrumenten ge-



speeld. Verder had ik nog familie-

leden die in een fanfare speelde. 

Maar mijn vader was vooral muzi-

kaal. 

Heb zo`n beetje mijn huiswerk zit-

ten doen; en ik zag dat jij in 2019 

met een demo cd bent uitgeko-

men " imaginations". Vertel daar 

eens over? 

  NL-  Ja klopt. Eind 2018 was ik op 

de radio geweest in Aalsmeer. En 

daar had ik een liedje gespeeld. Na 

afloop gingen we gezamenlijk nog 

wat drinken aan de bar. En toen 

liep ik daar binnen met mijn gi-

taar. En er kwam ineens een man 

naar me toe. En die vroeg of ik gi-

taar speelde en wat voor muziek ik 

maakte. Ik vertelde dat ik " Alison 

Krauss" heel leuk vind. Toen ver-

telde hij dat ie Alison persoonlijk 

kende. Nou ik dacht hoe groot is 

de kan? Waarschijnlijk klopt dit 

niet....! Maar het bleek wel dege-

lijk te kloppen, want het bleek 

"Pieter Groenveld"  te zijn. Hij 

heeft ook een eigen label "Stricktly 

Country Records". Een paar weken 

later ben ik daar lang gegaan, wat 

liedjes gespeeld. En dat vond hij 

eigenlijk super leuk. Toen stelde hij 

voor van, zullen we wat liedjes op 

gaan nemen, om te kijken wat we 

ermee kunnen doen. En toen in 

mei had ik een demo cd. 

Als ik jou zo hoor praten is het 

best een snel tempo gegaan?  

    NL-  Ja klopt. Het was ook eigen-

lijk allemaal een beetje onver-

wachts. Het was allemaal meer 

een spontaan plan. En toen had ik 

dat demo album uitgebracht ook 

nog met een release party in De 

Oude Veiling in Aalsmeer. En daar 

werd ik zo gelukkig van en dat wil 

ik nog veel meer gaan doen. En 

kijken of ik het nog veel groter aan 

kan pakken met een studio album.  

 

De nieuwe cd "Hummingbird" is 

nu sinds zondag 14-02-2021  uit en 

hij staat nu op alle online stream 

diensten. 

 

Ik heb zondag ook gekeken. Maar 

er kwam ook een LP versie van 

"Hummingbird" toch? 

      NL-  Ja "Hummingbird" komt 

ook uit op LP. Maar het is zo door 

Corna, want ik heb echt zo`n drie à 



vier maanden geleden die LP`s be-

steld. Normaal gesproken is er al 

een hele lange levertijd op. Maar 

nu door Corona is dat nog langer. 

Toevallig zijn de test persingen 

onderweg. En als die allemaal 

goedgekeurd worden, hoop ik dat 

ik ze binnenkort kan aanbieden. Ze 

staan al als "pre-order" op mijn 

website geplaatst. En zodra ze 

binnen zijn kan ik ze aan de men-

sen versturen die de Lp in de "pre-

order" hebben besteld. 

 

Hoe kom je aan de tenaamstelling 

van de cd "Hummingbird"?  

  NL-  Het hele thema van het al-

bum is het zoeken van mijn weg. Ik 

was heel erg op zoek wat wil ik nu 

in het leven. Wanneer voel ik me 

gelukkig, wanneer voel ik me vrij. 

En wat doe ik dan?Dat is dus een 

beetje het overlappende thema. 

Wat er een beetje gebeurde, ik 

was een beetje naar gitaren aan 

het kijken op internet. En toen 

vond ik een sticker voor op een gi-

taar. Maar normaal gesproken 

vind ik dat heel stom eigenlijk. 

Maar die sticker vond ik eigenlijk 

super mooi; en bestelde die ge-

woon. Maar was niet van plan om 

die specifiek op een gitaar te plak-

ken. Maar dacht misschien om de 

sticker nog wel een keer van pas. 

Toen kwam de sticker binnen, mijn 

vader zag de sticker liggen en zij, 

hey dat is een " Colibri". Ik dacht 

ga eens kijken waar de naam "Co-

libri" voor staat. Toen kwam ik er 

achter dat die "Colibri" heel erg 

voor, positiviteit, liefde. Maar 

daarnaast ook voor doorzettings 

vermogen en het goede in het le-

ven. En tegelijkertijd is de "Colibri" 

ook heel erg bewegelijk. Hij kan in 

één keer van richting veranderen.  

En in die dingen herkende ik mij-

zelf heel erg in. Ik wil ook heel 

graag de liefde verspreiden en te-

gelijkertijd ook de vrede vinden, 

met het feit dat er niet één recht 

pad is wat ik kan gaan lopen. 

 

Ik  heb natuurlijk naar je cd geluis-

terd. En een heel mooi nummer 

vind ik zelf het eerste nummer 

"Head over Heart"  met de opener 

met die hele mooie banjo erin. En 

dat word zo mooi gedaan door 



"Janos Koolen" . Wie is Janos? Kun 

je wat over hem vertellen? 

   NL-  Ik ken Janos via Pieter 

Groenveld van Strictly Country Re-

cords. Janos is de producer van het 

album. Hij is een ontzettend goede 

muzikant. Ik ging daar voor het 

eerst heen om kennis te maken. En 

toen gingen we ook al wat liedjes 

van het album spelen. Wat ik zo 

fijn vond aan Janos, dat we met-

een al zo`n klik hadden. Het was 

meteen duidelijk voor mij, dat hij 

wist waar ik naar toe wilde met de 

liedjes. Er was geen uitleg bij no-

dig, want we zaten meteen op één 

lijn. Ik kijk er nog steeds met zo-

veel verwondering naar hoe goed 

hij is op al die instrumenten. Op 

het album alleen al bespeeld hij 

dertien instrumenten. Wat ook 

heel fijn is dat hij ook echt alles 

hoort. 

 

Ja ik heb Janos gezien en gehoord 

tijdens je presentatie. Maar het is 

echt een kunstenaar hoor! En jul-

lie stemmen passen ook zo mooi 

bij elkaar hè?  

  NL-  Ja, dat is zo leuk om te ho-

ren. 

 

Ja ik stond er echt van te kijken. 

Het was heel goed. De nummers 

op de cd heb je allemaal zelf ge-

schreven, op nummer 3 na. Hoe 

maak je die keuze. Want als ik kijk 

naar de origineel uitvoerende ar-

tieste 'Eva Casidy". Dat is eigenlijk 

niet echt een Country artieste 

toch? 

  NL-  Klopt 'Eva Casidy" is iemand 

die ik heel erg bewonder, omdat ze 

een ontzettend goede zangeres is. 

Waardoor ik super veel van haar 

kan leren. Ik ging kijken of ik het 

ook kon, want ik "tokkel" zo graag. 

Nou en ik dacht ik ga dat gewoon 

lekker zingen, dan leer ik daar 

weer van. Toen was ik aan het zin-

gen en ging ik heel erg nadenken 

over de bootschap in de song. Het 

gaat een beetje over 'het vinden 

van de weg' 'en het zoeken naar 

vrijheid'. Het verhaal van de song 

"A Bold Young Farmer"is eigenlijk 

het tegenovergestelde daarvan. Ik 

dacht dat is dan ook super interes-

sant om dat erin mee te nemen. En 



ik vond het een heel mooi liedje. 

En ik dacht de song hoort gewoon 

op de cd met betrekking tot ver-

haal en sfeer. 

 

Als zegt van ik wil mijn muziek er-

gens onder schalen. Is het dan 

"Stricktly Country"? Is het  

Americana? Als ik jouw song zo 

hoor op de cd zit er een diversiteit 

van stijlen in eigenlijk hè? 

 

   NL-  Ja klopt. Daarom vind ik ook 

Americana zo`n fijne benaming. 

Het label heet natuurlijk "Stricktly 

Country Records", maar muziek is 

wel echt 'Americana'. Americana is 

eigenlijk een grote verzamelnaam 

voor alle muziek uit Amerika. En 

dat vind ik gewoon heel prettig, 

want dan hoef ik niet zo op te let-

ten als ik een liedje aan het schrij-

ven ben. En dan kan ik gewoon 

schrijven wat ik voel, en daar in 

meegaan. 

 

Tijdens je presentatie vertelde je 

ook dat je ook graag met je band 

de presentatie wilde doen. En ik 

vroeg mijn eigen  eigenlijk af, wie 

spelen er allemaal in die band'? 

   NL-  In de band spelen groten-

deels ook de mensen die aan de cd 

hebben meegewerkt. We hebben 

als drummer"Arthur Bont", de 

bassist is "Lucas Beukers", we 

hebben ook nog een violist en dat 

is "Joost van Es". En we willen ge-

woon heel graag met z`n vijven 

heel erg veel muziek maken. Lek-

ker veel live gaan spelen, maar nu 

met Corona is dat erg ingewikkeld. 

Dus op het moment da er iets 

mag, gaan we er heel hard aan 

werken, dat we weer kunnen op-

treden. 

 

Kan een artiest zijn eigen nog een 

beetje uiten in deze Corona tijd? 

Het lijk mij heel erg moeilijk? 

   NL-  We zijn nu heel erg bezig 

met filmpjes maken. En live video 

clips maken, ook met de hele 

band. Om zo toch iets aan de men-

sen kunt geven en om in de "pictu-

re" te blijven in deze tijden. Maar 

ook om zelf lekker bezig te blijven. 

Met zulk soort projecten hopen we 

contact te blijven houden met die 



mensen die de muziek leuk vinden. 

Het is zo natuurlijk veel lastiger 

dan als je normaal gewoon op kan 

treden. En dat is ook heel erg ba-

len dat het niet kan. 

 

Als je nu even deze coronatijd 

wegdenkt. Hoe zie je dan de toe-

komst tegemoet als muzikant? 

  NL-  Nog heel veel meer liedjes 

schrijven. Nog veel meer albums 

uitbrengen. Het lijkt me heel leuk 

om op heel veel festivals te spelen. 

Maar ook in theater zalen lijkt mee 

super leuk om te doen. Maar ook 

in verschillende formaties. Bijvoor-

beeld dat ik samen met Janos als 

duo op kan treden, maar daar-

naast ook met de gehele band. 

Verschillende dingen ondernemen 

en lekker bezig blijven. En verder 

nog video clips te maken, mis-

schien in combinatie met dans. Ik 

heb vaak heel veel ideeën om 

kunst bij elkaar te brengen. 

 

Heb je eventueel al reacties uit het 

buitenland gehad? Of ben je er 

mee bezig met het buitenland? 

  NL-  Ja zijn we mee bezig. Maar 

daar hebben we nog niet direct 

reacties van gehad. Maar in Duits-

land en in Frankrijk komt het ook 

in de grote muziek bladen. We 

hebben ook de cd naar een aantal 

labels in Amerika gestuurd, die 

daar waarschijnlijk ook wel iets 

mee gaan doen. Maar we  zijn er 

verder  nog heel erg hard mee be-

zig. 

 

Ik wil je heel erg bedanken voor 

dit hele leuken en spontane inter-

view.  

   NL-  Ja jij ook heel erg bedankt 

Hans 

Fotografie door Mara van Diemen. 

 

CME bedankt Pieter Groenveld  

van Stricktly County Records voor 

de info 

 

 

 

http://strictlycountryrecords.com/en/home



