
BIOGRAFIE NEMESEA 
 
 
Verandering. Dat is het grote thema in de volgende fase van rockband 
Nemesea. 
 
Vraag: waarom? Is Nemesea niet die band die een vliegende start maakte 
door als eerste $50.000,- te verzamelen via onlinemuziekplatform 
SellaBand? Werd hun debuut-cd In Control, die ze met dat geld opnamen, 
niet goed ontvangen? Hebben ze inmiddels niet tienduizenden fans over 
de hele wereld en worden hun optredens niet drukbezocht? Stonden ze 
niet op het podium met Within Temptation, BLØF, VanVelzen, De Dijk en 
Intwine? Hebben niet alle mogelijke binnen- en buitenlandse 
(vak)tijdschriften, kranten, radio- en tv-zenders aandacht aan hen 
besteed? 
 
Antwoord: jazeker! Maar Nemesea is vooral een band met ambitie. Die 
weet dat stilstand achteruitgang is en de lat graag hoog legt. Daarom is 
de regie in eigen handen genomen, zijn de pijlen nu gericht op Europa en 
komt daarna de rest van de wereld in het vizier. De Verenigde Staten, 
maar ook Japan en Zuid-Amerika. Daar komen immers nu al goede 
reacties vandaan. Dit geeft al aan dat Nemeseas mix van rockmuziek, 
popmelodieën en electro-invloeden een universele aantrekkingskracht 
heeft. Het is dan ook een combinatie van dé muziekgenres waarmee 
Nederlandse artiesten in het buitenland succes hebben (rock en dance), 
verpakt in toegankelijke liedjes. Een heel eigen sound dus, maar zeer 
geschikt voor een breed publiek. 
 
Het plan klinkt zo strak als de muziek zelf. Dat ‘verbreding’ daarbij een 
sleutelwoord is, neemt de band heel letterlijk: Nemesea is de eerste band 
ter wereld die concerten in surround 7.0-geluidskwaliteit geeft. Daardoor 
wordt het publiek volledig door het geluid omringd en de muziekbeleving 
(waar het toch allemaal om draait) nog intenser. Dit stelt de band in staat 
nóg meer emotie toe te voegen aan high energy optredens, en zichzelf op 
de kaart te zetten als innovatieve, en vooral relevante, live-act. 
 
Nemesea laat van zich horen... gaat dat zien! 
 
Bandleden : 
Manda : zang 
HJ : gitaar 
Sonny : bas 
Steven : drums 
 


