
DIT IS JENNIE  
 
Jennie Lena ‘stands out!’. Eigenzinnig en een eersteklas vocalist & live performer. Haar enorme 
bereik, soulvolle en rijke stemgeluid maken haar zonder twijfel tot één van de beste zangeressen van 
Nederland. Ze groeide op met een rijk palet aan diverse muzikale stijlen. Soul, Pop, Blues, Jazz, 
Gospel: welke stijl ze ook zingt, haar stem ís haar stijl. Ze zingt zowel Nederlands- als Engelstalige 
songs en wisselt haar Clubshows en Theatertours af met TV-optredens. Ze stond op diverse 
festivals: deze zomer o.a op het North Sea Jazz Festival. Haar muziekvideo's op Youtube en songs 
op Spotify/Apple Music zijn vele miljoenen keren bekeken/gestreamd.  
 
Jennie staat o.a bekend om haar geweldige live reputatie. Of het nu gaat om aanstekelijke uptempo 
songs of kleine mooie kwetsbare nummers: dit natuurlijke podiumbeest neemt je mee op een 
muzikale reis en zingt elk nummer recht je hart binnen!  Wanneer Jennie op het podium staat is 
één ding zeker: Haar fijne energie werkt aanstekelijk en zelf de meest ‘gereserveerde’ mensen 
komen in no time los, klappen en zingen mee met een glimlach op hun gezicht.  
 
Nu.nl schreef: ‘Vanaf het begin tot het eind van haar performance weet Jennie Lena met haar 
ontwapenende persoonlijkheid, geweldige stem, droge humor en haar enthousiasme de bezoekers te 
boeien.'  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jennie heeft nogal een CV om u tegen te zeggen. In 2009 begon ze als backing vocalist bij Postmen 
en Anouk, maar het duurde niet lang voordat ze als independent artiest haar eigen liedjes ging 
schrijven en er het podium mee opging. Binnen een paar jaar tijd stond ze solo op vele internationale 
festivals en podia zoals het Apollo Theatre in New York, L’Olympia in Parijs, Jazz a Viénne en 
vele andere podia in de USA, Azië en Europa. Joss Stone was onder de indruk van Jennie en vroeg 
haar mee op haar tour als voorprogramma. Als klap op de vuurpijl brak ze in ‘The Voice’ in 2015 door 
met haar versie van ‘Who’s Loving You’. Haar optreden ging wereldwijd ‘viraal’ en is meer dan 55 
miljoen keer bekeken. Ze heeft inmiddels 7 Albums gemaakt en co-geproduceerd. Het laatste 
album, een Michael Jackson acoustic tribut, nam ze op in Los Angeles en aan dit album werkte 
een aantal originele bandleden van MJ mee.  
 
Internationale Blogs als 9Gag, Diply, the Huffington Post en LikeMag schreven lovend over Jennie 
en sterren als Kelly Clarkson, Adam Levine, Tyler Perry, Robin Thicke en Nia Long deelden Jennie’s 
muziekvideo’s op hun social media.  
 
De bekende Amerikaanse band ‘Post Modern Jukebox’ nodigden Jennie uit om samen in Los 
Angeles diverse songs met ze op te nemen en mee op tour te gaan. Ze namen een aantal songs op 
waaronder het nummer ‘You Give Love a Bad Name’ en debuteerde in de Top 10 van de 
Amerikaanse iTunes Charts. De Youtube video's hebben miljoenen views. 
 

 
 
Jennie Lena is een veelgeprezen naam in de muziekwereld en wordt geroemd om haar 
veelzijdigheid en muzikale kwaliteiten; haar repertoire kent geen grenzen! 
Hierdoor is Jennie geschikt voor vrijwel elk event en samen creëren we met u de juiste setting. Een 
setlist op maat voor uw event behoort ook tot de mogelijkheden.  
 
Jennie is te boeken met haar live band, of in intieme akoestische setting met pianist en/of 
gitarist, solo met een tape-optreden of als gastsolist.  
informeer naar de mogelijkheden bij AAA2010 



PERS 
 
● ‘She is so great!’ - Kelly Clarkson 
● ‘Jennie Lena betovert je met haar stem en performance’.  - 3 voor 12 
● ‘Just the right swagger to completely own her performance.’ - Huffington Post 
● ‘Jennie wordt het best omschreven als rauw, puur en speels.’ - MusicMaker 
● ‘Jennie is één van mijn meest favoriete vocalisten ooit’ - Perez Hilton 
● ‘Haar optredens zijn rauw, emotioneel, en krachtig’ - 3voor12 
● 'Holy shit, wat een stem.' - 9Gag 
● ‘She takes music to another level. You can’t teach somebody to do that, it’s just something that you 
have within you.’ - Jennifer  Batten. (guitarist Michael Jackson a.o) 
 

 
 
 
www.facebook.com/jennie lena official 
www.instagram.com/jennielenamusic 
www.jennielena.com 
 
YOUTUBE FILMPJES: 
 
- Who's Loving You https://www.facebook.com/watch/?v=1780834135474783 
- Love Of My Life https://www.youtube.com/watch?v=5pBYTIcAwi4 
- I'd Rather Go Blind https://www.youtube.com/watch?v=k4XPsSuJwdA 
- Lean On Me https://www.youtube.com/watch?v=ndaIejzjaiw 
 
 
 


