Interview met Henk Bernard ‘Ambassadeur’ HollandseHits.nl
Waar kennen de Nederlandse fans jou van?
Van het ‘echte’ levenslied en dan met name nummers met een stukje inhoud/verhaal o.a. de liedjes
‘Geniet van Het Leven’, ‘Dit Gaat Nooit Voorbij’ & ‘Ja Ik Weet Ik Wordt Wat Ouder’
Je hebt al diverse Nederlandse prijzen gewonnen, wat betekent dat voor jou?
Een fantastisch onbeschrijfelijk mooi gevoel, waarin een stukje waardering wordt getoond voor
hetgeen dat ik de mensen wil overbrengen. Vorig jaar kreeg ik de prijs voor ‘Grootste Talent 2013’ en
daar ben ik echt super trots op.
Je bent de ‘ambassadeur’ van Hollandse Hits.nl, wat is Hollandse Hits.nl?
Tegenwoordig is alle muziek te beluisteren op internet. Vroeger kocht iedereen een CD of
kon muziek downloaden. Er zijn nu diverse manieren om muziek online te beluisteren, te
‘streamen’. Hier is ook voor de Nederlandstalige muziek op ingespeeld. De website
www.hollandsehits.nl is daarbij een uniek voorbeeld. Een echte hitlijst van 30 nummers
die iedere week wordt vernieuwd met de laatste hits.
Online kun je je abonneren op de Hollandse Hits Top 30 afspeellijst in Spotify, een van de
bekendste streamingdiensten van Nederland. Als abonnee krijg je dus iedere week alle
Hollandse Hits van dat moment in één overzicht. Lekker makkelijk & snel!

Dus alle Hollandse Hits staan in 1 overzicht?
Ja, de Hollandse Hits Top 30 is een afspeellijst met 30 nummers, een Hit Tip met video
clip en een album Tip. Het enige wat je moet doen is naar www.hollandsehits.nl gaan en
daar abonnee worden op de afspeellijst in Spotify. Het is helemaal gratis en je krijgt
iedere week een update van de nieuwste hits.
Wat een goed initiatief, dit kan zeker uitgroeien tot een echte hitlijst.
Ja, daar ben ik van overtuigd. We gaan in Nederland steeds meer online doen dus ook
muziek luisteren. Daarom is Hollandse Hits.nl dé kans om makkelijk online muziek te
beluisteren en ook voor de Nederlandse artiesten een geweldige graatmeter.
Henk Bernard is al abonnee van de Hollandse Hits Top 30 hitlijst. Jij ook?
Wil je meer informatie? Surf naar www.hollandsehits.nl of mail info@hollandsehits.nl.

