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‘I Sing’ van Helen Botman:
hartstocht en avontuur

Helen Botman heeft een stem die je nooit 
meer vergeet. Hartstochtelijk, verleidelijk, 
dromerig en expressief. Hoor je haar voor het 
eerst, dan vraag je je af: waarom nu pas? 
Maar wie haar al kende, heeft op dit album 
gewacht. Helen Botman treedt eindelijk solo 
naar voren, met een prachtige verzameling 
songs van eigen hand, die ondubbelzinnig  
bewijzen wat ze in de titelsong kort maar 
krachtig verklaart: ‘I Sing’.

Zingen doet ze, en hoe. Met alle overgave en  
passie die ze in zich draagt, los van modieuze  
effecten of trucjes. Ze geeft zich vocaal volledig - 
vanuit haar tenen, haar hart en ziel. Maar behalve 
haar vocale kwaliteiten toont ze zich op haar  
album een vaardig en overtuigend liedjesschrijver. 
Geïnspireerd door grootheden als Joni Mitchell, 
Carole King en Eva Cassidy schreef zij persoonlij-
ke songs over liefde, afscheid en verlangen. 

L a L u n a , V l e u g e l v r o u w 
Al jaren vindt  Helen haar pad op grote en kleine 
podia in Nederland; onder meer met de 'world-
pop'-groep La Luna, waarmee ze vijf meertalige 
albums maakte, toerde in binnen- en buitenland, 
en werd onderscheiden met de Rabobank Cultuur-
prijs. Daarnaast liet ze zich horen en zien met de 
theatervoorstelling 'Vleugelvrouw', waarin ze  
verschillende kunstdisciplines samenbracht:  
muziek, zang en dans, maar ook beeldende kunst, 
poëzie en mode. De muziek van Vleugelvrouw  

verscheen in 2013 eveneens op cd. Afgelopen 
voorjaar bracht Helen de single/video 'People' uit, 
als support voor Musicians Without Borders.

H e t d r i e m i n u t e n l i e d j e v o o r b i j  
Met 'I Sing' kiest Helen Botman definitief voor 
haar eigen geluid. Wie goed luistert, hoort elemen-
ten van folk en pop in haar muziek. Botman voegt 
hieraan echter de avontuurlijkheid van de jazz toe 
en tilt daarmee haar songs uit boven het comforta-
bele stramien van een drieminutenliedje. Om die 
aanpak kracht bij te zetten, heeft ze zich voor  
'I Sing' omringd door gelouterde muzikanten als 
bassist Ton Nieuwenhuizen (o.a. Jan Akkerman, 
Mathilde Santing), toetsenist Rob Stoop (o.a.  
Beatrice van der Poel, Orkater), drummer Arthur 
Lijten (o.a. Wende Snijders) en het Red Limo 
String Quartet (o.a. Kyteman, Thé Lau). 

De korte live-tour die ze bij de release van 'I Sing' 
maakte, wordt voorjaar 2017 hervat.

' S t e m b a n d e n i n h e t h a r t ' 
'I Sing' is bij de release enthousiast ontvangen. Muziekjournalist Ruud Meijer (HP/De Tijd, 
VPRO gids en Luister) zegt over het album: "Om songs te maken van deze kwaliteit heb je  
topmuzikanten, jarenlange ervaring en heel veel talent nodig. Helen Botman: de vrouw met  
stembanden in het hart."
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I SING FOR THE LITTLE 
GIRL WE LOST AT THE 
AGE OF FIVE. FOR THE 
DOG THAT ONCE BIT 
ME. FOR THE NERVES 
OF THE FIREMAN’S  
WIFE.
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I Sing 
release: 12 oktober 2016

Helen Botman - vocals, backing vocals  
Arthur Lijten - drums  
Ton Nieuwenhuizen - bas, gitaar 
Rob Stoop - piano, rhodes, Wurlitzer  
Willem Swikker - hammond 
Het Red Limo String Quartet - strings 
 
Tekst en muziek: Helen Botman 
 
Opnames: Powersound Studio (Joris Wolff),  
Studio Het Gemengd Bedrijf (Bart Wagemakers), 
Studio3 (Ton Nieuwenhuizen)  
Mix: Ton Nieuwenhuizen  
Mastering: Norbert Sollewijn Gelpke  
Productie: Ton Nieuwenhuizen en Helen Botman  

 
Contact 

Helen Botman  
06-27111395 

info@helenbotman.com  
www.helenbotman.com  

www.helenbotman.com/ising 
 

Electronic press kit 
www.helenbotman.com/epk
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I SING FOR MY HEAD AND THE CHAOS IT HAS 
TO ARRANGE. FOR THE COURAGE THAT  I 
THINK I LACK, FOR THE FEAR OF CHANGE. 
FOR THE DREAMS THAT WE MUST FULFILL 
AND THAT CAN DRIVE US INSANE. FOR OUR 
MOTHER’S KISSES THAT ALWAYS COULD 
COMFORT OUR PAIN.

I SING FOR THIS  
WONDERFUL EARTH, 

OUR ONLY HOME. 
 

uit: I Sing


