
 

 

ROBINE  (Groningen, 2000) was al lange tijd een insider tip in het Nederlandse muziek landschap. 
Haar sterke soulful stem en emotionele optredens, zorgden al heel vroeg voor aandacht van top artiesten in 
Nederland.  Ze was onder meer te zien in De Wereld Draait Door en RTL Boulevard met Alain Clark, stond in 
de finale van The Voice Kids, zong op de middenstip van het FC Groningen Stadion en op grote podia met 
Candy Dulfer, tourde door China en Europa en is regelmatig te gast in Club Dauphine (Amsterdam). Het 
Dagblad van het Noorden schreef over haar en ze trad diverse keren op bij RTVNoord en OogTV. 
Maar, in een vaak pijnlijk oppervlakkige muziekindustrie, vond ze nooit de mogelijkheid zichzelf goed uit te 
drukken, 

Tot nu.  

Met de release van haar debuut single FROM YOU, bewijst 
ROBINE de hoge verwachtingen waard te zijn, terwijl ze in 
haar song een heel persoonlijk verhaal vertelt over de 
worsteling om te ontsnappen uit een relatie met iemand die 
een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. De song, 
geschreven door ROBINE en geproduceerd met hulp van 
Elisha Amonoo-Neizar (EAN Music), reflecteert de drive van 
ROBINE en haar mogelijkheid om kwetsbaarheid in kracht 
om te zetten.   “Ik hoop mensen die lijden onder verglijkbaar 
misbruik, te inspireren: Je bent niet alleen en sterker dan je 
denkt! FROM YOU is beschikbaar op alle streaming services 
vanaf 7 oktober 2022, de muziek video volgt veertien dagen 
later. Het verhaal van ROBINE is pas net begonnen.  Een 
verhaal met ups en downs, om anderen te inspireren en te 
ontroeren. Een verhaal waarvan nog veel meer 
hoofdstukken in het verschiet liggen.  Een EP met songs van 
ROBINE komt uit in 2023. 
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management@robine.me  
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Choir: Arranged by Lawrence LJ Johnson (UK) 
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LUISTER NAAR DE PREVIEW  

TIK TOK  

Release eerste single Groningse ROBINE  
Prachtige Powersong: FROM YOU  

- Een ode aan mensen die een toxische 
relatie overleefden 
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