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ALBUM RELEASE: ‘OVER GRENZEN’
5 tijdloze Nederlandstalige liedjes met Deense roots

Morgen, donderdag 26 november, verschijnt het album ‘Over Grenzen’ van Kirsten Vennix. De

catchy popsongs zijn geïnspireerd op hits uit Denemarken. Op dit album smelt haar Deens-

Nederlandse achtergrond samen en met haar eerlijke melancholische lyrics raakt Kirsten je.

Leun even lekker achterover en laat je meevoeren op deze muzikale reis over de liefde.

LUISTER HIER DE MUZIEK

OVER GRENZEN - OVER GRÆNSER

Hoewel Kirsten haar leven zich afspeelt in Den

Haag, is Denemarken haar tweede thuis. Hierdoor

raakt ze ook geïnspireerd door Deense

Popnummers, die in Nederland onbekend zijn

vanwege de taalbarrière.

“Ik ken veel mooie Deense liedjes waar ik iets mee

wilde doen” legt Kirsten uit. “De verhalen van de

muzikanten die ik bewonder, hebben universele

onderwerpen die prachtig zijn om te delen. Met hun

nummers als basis deel ik nu mijn versie.”

KLEINE VOGEL

Eerder dit jaar kwam de eerste single ‘Mensen

zoals wij’ uit. Precies 25 jaar na de originele hit in

Denemarken van de Deense artiest Poul Krebs. Hij

https://soundcloud.com/user-873613237/sets/over-grenzen


was erg enthousiast over Kirsten haar eigentijdse

bewerking. Naast ‘mensen zoals wij’ staat o.a. ook

het lied ‘Kleine Vogel’ op het album. Kleine Vogel is

een hartverwarmend verhaal over loslaten, of het

nu een geliefde is of een kind die op eigen benen

gaat staan. Geproduceerd met echte instrumenten

heeft het een akoestische, maar moderne sound.

Breed geïnspireerd van Lukas Graham tot Ellen ten

Damme.

OVER KIRSTEN VENNIX

Kirsten rondde haar rechtenstudie af en werkte bij Endemol, toen ze besloot haar hart te volgen. Na de

deeltijdopleiding muziektheater aan de VDA in Den Haag kiest ze er definitief voor om zowel voor als

achter de schermen aan de slag te gaan in de muziekindustrie. Haar eerste theatervoorstelling 'Boem!'

ging over deze weg van jurist tot zangeres. Kirsten wil met muziek graag verhalen vertellen. Ze schrijft

teksten vanuit haar hart. Dichtbij en eerlijk. Die van haarzelf of over haar dochter, over mensen om haar

heen, op straat of waar dan ook. Want uiteindelijk zijn we met elkaar verbonden, en zijn onze levens meer

gelijk dan we denken.

“Met dit album komen mijn liefde voor muziek en het land waar ik deels opgroeide samen. Een ode aan de

liefde en aan iedereen die me hier gebracht heeft.”

Deze 5 nummers vertegenwoordigen de helft van het uiteindelijke album. Het tweede deel ‘Over Grænser’

zullen Deense liedjes zijn, gebaseerd op Nederlandse nummers. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt

en verschijnt in 2021.

Voor meer informatie, foto's en muziek:

www.kirstenvennix.com/overgrenzen
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