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Born Crain? Nooit van gehoord, zult u zeggen. Toch hebben al ruim 

150.000 Japanners en Vlamingen zijn cd’s in huis. En het goede nieuws is: 
zijn vierde album Identity komt ook uit in Nederland! 

 
Born Crain, in 1980 geboren als Born Meirlaen, maakt opgewekte, 

Engelstalige popmuziek. Ja, hij weet het: het is veel moeilijker om serieus 

genomen te worden met popmuziek dan met alternatieve rock. Immers: 
‘credibility’ hangt vaak samen met hoe zwaar je leven is geweest en hoe 

geladen je teksten zijn. Maar ja, Born Crain is nu eenmaal geen 
bloedserieuze getormenteerde artiest die afziet bij het schrijven van elk 

album. Hij heeft juist lol in het muziek maken en dat klinkt er ook in door. 
Ondertussen gaan de liedjes ook nog eens ergens over. Zoals Catching 

Cannonballs, dat geïnspireerd werd door de geboorte van zijn dochter. 
 

Born Crain schreef zijn nieuwe album Identity niet achter de piano (zoals 
zijn vorige cd’s), maar achter een vintage synthesizer. Dit resulteert in 

een verzameling uptempo liedjes met een hang naar de jaren ’80. 
Jazeker, er staan ook twee saxofoonsolo’s op… 

Inspiratiebronnen zijn bands als Duran Duran, Genesis, Talk Talk en 
Spandau Ballet. Een ander eighties popicoon, Kim Wilde, is zelfs te horen 

op de track Superstars. En de eerste single Outer Space heeft een 

Nederlands tintje: de grappige clip is gemaakt door de 16-jarige 
filmstudent Pepijn Tebrunsvelt uit Raamsdonk. 

 
Identity is dan wel de eerste cd van Born Crain die in Nederland uitkomt, 

maar de enthousiaste roodharige Belg heeft al een imposante carrière 
achter zich. Het succes van zijn albums leidde tot tournees en 

festivaloptredens in heel Europa en Japan, airplay op alle belangrijke 
radio- en clipzenders, vele hitsingles, een ZaMu-award in de categorie 

Best Belgian Pop, een European Border Breakers Award als 
bestverkopende Belgische artiest in het buitenland… Nee wacht, dit zou 

een bio worden die nu eens niet hoog van de toren zou blazen. 
 

Born Crain zijn grootste verdienste is misschien ook wel, dat hij van al dat 
succes niet naast zijn schoenen is gaan lopen. Met evenveel plezier, 

enthousiasme en vastberadenheid zet hij nu met zijn live band koers naar 

Nederland. Hun missie: de mensen een goed gevoel geven. En daar is de 
feelgood-muziek op de cd Identity bij uitstek geschikt voor. 

 
Identity wordt dit voorjaar in eigen beheer uitgebracht en gedistribueerd 

door PIAS/Rough Trade. 

 

 

Niet voor publicatie: 
Zie voor meer informatie www.borncrainmusic.com of neem contact op 

met Hans de Boer (06 534 422 34) 

http://www.borncrainmusic.com/

