
De muziek van Wouter Hamel 
heeft internationale allure. 
Het visum van zijn vocalen 
lijkt maar niet te verstrijken. 
Hamels zelfgeschreven liedjes 
en zijn bevlogen optredens 
maken hem wereldwijd 
geliefd bij een steeds groter 
publiek. Ook bij recensenten 
van zeer diverse pluimage 
oogst hij lof. De Volkskrant 
schreef over zijn concerten: 
“Hamel heeft een super 
strakke band die met speels 
enthousiasme de catchy 
liedjes de zaal in slingert.” En 
De Telegraaf deed daar een 
schepje bovenop: “Zijn helde-
re geluid, perfecte timing en 
prachtige eigen sound zorgen 
ervoor dat we zijn stemban-
den een kroonjuweel mogen 
noemen.”  Hamels verkoopcij-
fers zijn niet minder indruk-
wekkend. Debuut-cd Hamel 
en opvolger Nobody’s Tune 
zijn in Nederland al platina en 
in andere landen goud. 
Het meest recent uitge-
brachte album Lohengrin 
werd door Nu.nl bejubeld als 
“één van de beste popalbums 
van 2011”. Dit jaar staat in 
het teken van nieuw werk. 
Te beginnen met de ep 
G.I.R.L.S.I.N.T.H.E.C.I.T.Y.!. 
De titeltrack is een duet met 

Lucky Fonz III dat veelvuldig 
op de radio te horen is. In het 
najaar volgt de release van 
Hamels vierde cd.

Waar ben je momenteel mee 
bezig?
De zomer staat in het teken 
van opnames voor ons vierde 
album. We spelen nog op 
enkele festivals, maar alles 
draait verder om het schrijven, 
uitwerken en opnemen van 
nieuw materiaal in onze eigen 
studio.
 
Hoe ben je bij de Ntb geko-
men?
Ik kende de Ntb al langer van 
de tijd dat ik muziekleraar was. 
Ik was toen geen lid, maar was 
op de hoogte van de organisa-
tie. Ongeveer een jaar geleden 
had ik advies nodig en ben ik 
lid geworden.
 
Wat zijn je ervaringen met 
de Ntb? 
Het was zeer waardevol om 
contracten goed te kunnen 
laten screenen door mensen 
met massa’s ervaring. Ook 
op verzekeringsvlak is er veel 
expertise die zeer goed van 
pas kwam.
Het is ideaal om met bepaalde 
knelpunten terecht te kunnen 

bij een organisatie met erva-
ring en kundigheid.
 
Wat zijn je plannen voor 
de nabije toekomst en op 
welke wijze kan de Ntb je 
daarbij ondersteunen?
Ik en mijn manager doen 
steeds meer zelf en zullen 
zeker advies nodig hebben. Bij-
voorbeeld op juridisch vlak.

Onder  de  leden
Wouter Hamel
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