JENNIE LENA 2022
Jennie Lena ‘stands out!’. Eigenzinnig en een eersteklas vocalist & live performer. Ze groeide op met
een rijk palet aan muzikale stijlen: Soul, Blues and Gospel. Ze sloot deze stijlen in haar hart en dat
hoor je onmiskenbaar terug in haar geweldige stem en haar manier van songwriting. Welke stijl ze
ook zingt, haar stem ís haar stijl. Thema’s als leven, dood, eigenwaarde, liefde en de constante strijd
tussen pijn en hoop zijn de ingrediënten van haar songs en daarmee zingt dit natuurlijke
podiumbeest recht je hart binnen. Jennie verrast haar publiek keer op keer met haar rauwe,
Amsterdamse flair en humor.
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. In 2010 bracht
ze voor het eerst een door haar zelf geschreven Album uit.”
Ze werd snel opgemerkt en haar carrière kwam in een stroomversnelling terecht. Er volgde optredens
in vele hoofdsteden in Europa, (L’Olympia Parijs), Azië en de Verenigde Staten, waaronder het het
legendarische Apollo Theater in Harlem (New York). Jennie opende voor Joss Stone, die haar
uitnodigt om mee te gaan op haar Europese tour.
Haar definitieve doorbraak bij het grote publiek volgde na haar vertolking van ‘Who’s Loving You’ en
ging onmiddellijk viral. De video is inmiddels meer dan 50 miljoen keer bekeken. De populaire
Amerikaanse muziek blogger Perez Hilton schreef: Jennie is 1 van mijn favoriete vocalisten ooit!’ Er
volgde een solo tour door de USA en een samenwerking met de bekende Amerikaanse band
Postmodern Jukebox.

In 2021 bracht Jennie het album Jennie Lena Sings Michael Jackson uit. Het album, dat in 2022 ook
op LP verschijnt, werd gevolgd door een theatertour die in mei 2022 eindigt. Jennie: “ De stem van
de ‘jonge Michael’ was altijd mijn grootste inspiratie en zo ontdekte ik tijdens het zingen van zijn
nummers mijn eigen stemgeluid. Zijn muziek en vocale inspiratie zitten in mijn DNA verweven. Deze
muziek is wie ik ben”.

DISCOGRAFIE:
Lena bracht de afgelopen jaren 5 Albums en 2 EP’s uit die ze co-produceerde. ‘Elk nummer en elk
album heb ik altijd met zoveel mogelijk liefde en aandacht gemaakt. Elk aspect is voor mij belangrijk,
van het schrijven tot het produceren, het mixen, masteren en ook het artwork. Ik ga altijd tot het
uiterste met elke facet van creatie met veel oog voor detail, ik geniet van de schoonheid die daar in
zit.’

PERS
● '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)
●‘Jennie is één van mijn meest favoriete vocalisten ooit’ - Perez Hilton
● ‘She is so great!’ - Kelly Clarkson
● ‘Jennie Lena betovert je met haar stem en performance’. - 3 voor 12
● ‘Haar optredens zijn rauw, emotioneel, en krachtig’ - 3voor12
● ‘Vanaf het begin tot het eind van de show weet Jennie Lena met haar persoonlijkheid, geweldige
stem, droge humor en haar enthousiasme de bezoekers te boeien” - Nu.nl
● ‘Just the right swagger to completely own her performance.’ - Huffington Post
● ‘Jennie wordt het best omschreven als rauw, puur en speels.’ - MusicMaker
● Jennie Lena verrast je met haar rauwe Amsterdamse humoristische flair, maar weet haar publiek
ook te ontregelen en ontroeren. Een sterke persoonlijkheid waarachter een warme vrouw schuilt.’ A.D
● 'Holy shit, wat een stem.' - 9Gag
● ‘Samen met haar dynamische band zorgt de eigenzinnige zangeres met haar natuurlijke charmes
voor een avond vol humor en fantasie.’ - 3voor12
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