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Jeugd (’90) Tijdens mijn kindertijd was er bijna altijd muziek bij ons thuis te horen 
in verschillende vormen: We zongen op de fiets, we luisterden naar muziek met het 
hele gezin en gingen naar concerten. Mijn ouders luisterden veel naar jazz, folk 
(±1960), klassieke muziek, geïmproviseerde muziek en (moderne) gecomponeerde 
muziek. Ik kwam hierdoor al jong in aanraking met uiteenlopende genres, die me tot 
op de dag van vandaag nog steeds inspireren. 
Mijn vader, pianist Frank van Merwijk, was in de jaren negentig actief bij ensembles 
“De Volharding” en “I Compani” en nam zijn kinderen vaak mee naar concerten. Ik 
genoot van die uitstapjes; backstage rondrennen, muzikanten ontmoeten en ‘s avonds 
trots naar mijn vader luisteren. 
Een andere fijne herinnering was de vrijwel altijd aanwezige piano muziek van mijn 
vader. Hij speelde bijvoorbeeld liedjes voor ons als we niet konden slapen. 
Componisten als Satie, Ravel of Fellini klonken uit de vleugel beneden en ik luisterde 
er aandachtig naar tot mijn ogen dicht vielen.  
Mijn ouders hebben altijd een muzikaal leven ondersteund en daar ben ik ze heel 
dankbaar voor. 
 
Ik merkte al vroeg dat muziek en zingen me een fijn gevoel gaven en ik wilde al gauw 
niet meer zonder. Als kind volgde ik verschillende muzieklessen: piano, viool, 
dwarsfluit, akkordeon, maar de dag dat ik de gitaar ontdekte is me altijd bijgebleven. 
Mijn broer, gitarist, leerde me een paar akkoorden en toen ik begon te spelen en te 
zingen tegelijk, gebeurde er wat magisch in mij wat ik nooit kwijt wilde raken. 
 
Tienerjaren (’00) Ik begon op te treden rond mijn viertiende en ging op zangles. Ik 
zong en speelde gitaar tijdens verjaardagsfeestjes, familiefeesten, ceremonies, 
schoolprojecten etc. Ik had geen interesse in een bijbaantje tijdens de middelbare 
school en was meestal op mijn kamer te vinden, aan het zingen met mijn gitaar of aan 
het meezingen met mijn favoriete artiesten. 
 
Mijn zangdocent was Anja Kwakkestein, ik oefende jazz, klassiek, musical, pop en 
klassieke stemtechnieken. Met Anja werkte ik veel aan mijn hoge noten. Ik probeerde 
de klassieke techniek uit, trad er een paar keer mee op, maar merkte dat ik er niet 
genoeg mijn ei in kwijt kon en begon mijn stem op een andere manier te ontwikkelen. 
De hoge klassieke klanken komen echter nu nog steeds terug in mijn muziek, omdat 
het heerlijk is om te doen. 
 
Tussen 2003 en 2006 maakte ik onderdeel uit van Aedon, een folk / pop band. We 
speelden op verschillende folkfestivals en kleine zaaltjes in Nederland. Genres: 
Traditionele Ierse nummers / blues / cajun & zydeco gemixt met pop. Ik was de 
zangeres, gitariste en djembespeler van de band. In 2005 brachten we een EP uit met 
zes nummers, met o.a. twee band composities en covers van Flook en Jewel Kilcher, 
waar ik op dat moment veel naar luisterde. 
 
Eigen werk (sinds 2005) In 2005 begon ik zelf nummers te schrijven en uit te 
voeren. Ik speelde voornamelijk bij open podia en was veel te vinden in muziekcafe 
Dollars in mijn woonplaats Nijmegen. 
 



Conservatorium van Arnhem (2006 – 2008) Na de middelbare school verhuisde 
ik naar Arnhem om zang (jazz & pop) aan het conservatorium te studeren. In de twee 
jaar dat ik er studeerde deed ik mee aan verschillende projecten en ensembles (jazz, 
latin, blues, pop, improvisatie). Curriculum ArtEZ o.a.: Zangtechniek, improvisatie, 
harmonie aan de piano, gitaar, backing vocals, muziek theorie, harmonieleer, 
muzieknotatie. 
 
Nina Vine (2011 – 2016) Onder artiestennaam Nina Vine bracht ik in 2011 een EP 
uit met zes zelfgeschreven Engelstalige nummers. Genre: Singer-Songwriter / Pop. Ik 
speelde mijn nummers in verschillende zalen en regionale radiostations in Nederland. 
Ik verzorgde het voorprogramma van singer-songwriters Sara Lov, Kayleigh Leith, I 
am Oak en Krystl en speelde op festivals Habana (Vierdaagse Nijmegen), Grote Prijs 
van Nederland, Gelders Singer-Songwriter Festival, Oranjepop en Gesel XL. 
 
Conservatorium van Utrecht (2011 – 2015) In 2015 studeerde ik af (zang / 
compositie / improvisatie) aan het conservatorium van Utrecht (HKU). Ik was een 
van de eerste zes alumni van een nieuwe HBO muziekopleiding in Nederland: 
Musician 3.0.  
Curriculum HKU o.a.: Zang, compositie, improvisatie, piano, muziektheorie, muziek 
productie, performance, branding.  
Ik deed mee aan projecten met studenten en professionals, uit verschillende kunst 
richtingen en afdelingen: Jazz, klassiek, rock, blues, improvisatie, compositie. 
Musician 3.0 betrok andere studierichtingen in het lesprogramma, zoals theater, 
muziek & technologie, fine-art en dans. Het waren bijzondere projecten die me 
inspireerden en veel nieuwe inzichten hebben gegeven. 
Ik volgde masterclasses bij Kyteman, Engelse coach Buffi Duberman, singer-
songwriter Wouter Hamel en gitariste / componist Corrie van Binsbergen. 
 
Van de compositie en improvisatie lessen in het bijzonder heb ik het meeste geleerd. 
Ik leerde te componeren voor strijkers, harp, blaasinstrumenten en grote bezettingen. 
De compositie lessen en improvisatie lessen inspireerde me om muziek vanuit een 
nieuwe manier te benaderen en te denken vanuit een ander perspectief dan zang en 
gitaar. 
Deze vernieuwende en veelzijdige opleiding veranderde mijn leven, de manier hoe ik 
naar muziek kijk en luister op een positieve manier. Tijdens mijn studie heb ik veel 
nieuw werk geschreven wat ik nooit heb uitgebracht. Op mijn website vind je een 
aantal van die projecten, de meeste zijn nog niet eerder online verschenen. 
 
Kobranie (2012) Esmeé Olthuis, saxofoniste en docent aan het Utrechts 
conservatorium, liet me kennis maken met Kobranie. De Kobranie Methode is een 
muziek werkvorm die puur vanuit improvisatie ontstaat, geleid door een processor die 
bepaald welke richting de muziek op gaat. Esmée inspirereerde deze methode op John 
Zorn’s "Cobra". 
De Kobranie Methode leerde me op een totaal nieuwe manier musiceren, muziek 
beleven en beluisteren. Ik leerde dat ik wat betreft stemgebruik veel klanken in me 
heb, van piepen tot kraken, gillen naar beatbox elemtenten en dat ik ervan hou om in 
het diepe te springen met mijn stem. Het ter plekke creëren van zanglijnen en tekst 
vind ik fantastisch. 
De privé improvisatie lessen van Esmeé en de Kobranie sessies blijven een grote 
inspiratie. 



Afstudeerproject conservatorium: A Huntress’ Path (2015) Dit is een van 
mijn favoriete projecten. Ik schreef een surrealistisch verhaal van 40 minuten, het 
speelt zich af in de middeleeuwen en heeft personages die zijn geinspireerd op de 
goden en godinnen uit de Griekse Mytholige.  
Ik componeerde de muziek erbij voor tien man (5x zang, 2x akoestische gitaar, harp, 
elektrische gitaar, basgitaar, drums). Ik vertolkte de rol van de hoofdpersoon van het 
verhaal, de vier andere zangeressen de stemmen van de tegenspeler en de wereld om 
ons heen. Het stuk is onderverdeeld in 3 delen die onafgebroken van elkaar gespeeld 
werden. 
Het schrijven van het verhaalde duurde drie maanden, het componeren van de 
muziek, inclusief het schrijven van de bladmuziek, nog eens drie maanden, het was 
een intensief proces, maar geweldig om te maken en te spelen. 
 
Muziekcoach (sinds 2015) Sinds 2015 geef ik met veel plezier zangles, 
songwriting, tekst schrijven, pianoles (basis), gitaarles (basis) en muziektheorie (basis) in 
mijn studio in Arnhem. 
In 2018 en 2019 gaf ik zangtechniek aan de leerlingen van het Karel de Grote College 
in Nijmegen (jaarlijks musical project). In 2019 was ik tevens gastdocent Muziek 
(eindexamenklas) op het Karel de Grote College. 
 
Louis Andriessen (2016) In 2016 werd ik gevraagd om drie stukken te zingen met 
het Gentse Spectra Ensemble van componist Louis Andriessen, in het concertgebouw 
van Brugge. De gelegenheid was festival “Domein Louis Andriessen”.  
Ik ben een liefhebber van zijn werk en was vereerd dat ik gevraagd werd.  
“Y Despues”, één van de drie stukken die ik in Brugge gezongen heb, is een van mijn 
favorieten. Ik zong het stuk in 2007 voor Louis bij een prive gelegenheid.  
De andere twee stukken waren “Letter From Cathy” en “Wandering at Morn” 
(wereld premiere).  
 
Nachtschade (2017) Het Nachtschade project is een verzameling van 
Nederlandstalige nummers, die ik schreef in 2017 met onderwerpen als depressie, 
innerlijke conflicten en fantasie. De nummers worden binnenkort digitaal uitgebracht.  
 
Nieuw project (2018) Eind 2018 ben ik begonnen met nieuwe muziek schrijven. In 
plaats van mijn stem en de gitaar als basis te nemen, zijn de belangrijkste elementen 
mijn stem, effecten en samples. 
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