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IK [HARTJE] NL
Zocht Arjen Boerman alias Tiewrap (1981) het voorheen in electronica, samples gemaakt 
met voorwerpen, op IK [HARTJE] NL is de sound breder geworden. Synthesizers, strings, 
blazers, orgel, harp, pianoen gitaren vullen de nog steeds aanwezige voorwerp-samples 
en 'normale' percussie aan. Kortom: het kan niet op voor deze muzikale durfal. 
Het ene liedje neigt naar hiphop, de andere drijft op spoken word. Instrumentale lounge 
en minimal music worden geflankeerd door synthpop met pakkende zanglijnen.

Op  IK [HARTJE] NL staat de liefde voor Nederland centraal. Onderwerpen als klompen 
of bloemen komen aan de orde, maar ook ons vreemdelingenbeleid, hollandse pot, 
het prostitutie- en drugsbeleid... Verder steekt Tiewrap uiteraard de draak met de typische 
doe-maar-normaal-mentaliteit van veel Nederlanders en uit hij zijn creativiteit in een song 
over de steeds moeizamer verhouding van Nederland tot God. 

De songs zijn gemaakt op basis van geluiden die met het onderwerp te maken hebben, 
of zijn daarmee aangevuld (zoals 'Klompendans' dat voortbouwt op het ritme van het 
wandelen op klompen). Het resultaat kun je met recht eigenwijze elektropop noemen. 
Dat betekent: groovy beats, catchy melodieën, gemaakt op synthesizers en ‘echte’ 
instrumenten, naast in veel gevallen zelf opgenomen alledaagse geluiden die je kunt 
kennen van Tiewraps eerste album ‘Speaking Objects’. In verschillende tracks laat Tiewrap 
horen ook het hiphoppen goed te beheersen. Maar de slagroom op de taart zijn wel 
de lekkere en vaak verrassende en sferische samples en enorm vette beats onder 
de nummers. Het album bevat 14 originele tracks en een vette dubstep remix. 

IK [HARTJE] NL laat zien en horen dat Tiewrap een duidelijke groei heeft doorgemaakt na zijn 
debuut-cd 'Speaking Objects' (2007). Dat was een 'extreem uitgevoerd conceptalbum', 
zoals hij het zelf zegt. Eentje waar hij nog steeds trots op is. Maar toch begon het te 
kriebelen. 'Op een gegeven moment ging ik een lekker eind fietsen door de polder', 
vertelt Tiewrap. 'Daar overviel me een gevoel van: ik houd van je, mijn land! En vanaf dat 
moment bleven de ideeën maar komen.' Natuurlijk blijft Tiewrap's muziek creatief en trekt hij 
zich weinig aan van bepaalde muzikale stijlregels. Maar de muziek werd nu ook melodieus. 
'Het moest niet alleen creatief en groevend zijn, maar ook móói.' 

En mooi, dat is IK [HARTJE] NL zeker. Een cd waarop Tiewrap zijn eigen regels heeft los-
gelaten en de uitdaging is aangegaan om creativiteit, eigenzinnigheid en schoonheid 
te combineren. Met als resultaat een unieke sound en een schitterende ode aan Nederland.
  
Op de cd werkt Tiewrap samen met een keur aan collega-artiesten, zoals daar zijn:
- Roald (schrijver van o.a. Voorzichtig, bekend van o.a. Soul Survivor en Schrijvers 
  voor Gerechtigheid)
- Martee van Damascus (o.a. EO-tv de Verandering, Flevo Festival, Festival 316)
- Michaël van De Rechtstaat (o.a. EO-Jongerendag
- Jester of the King (o.a. Radio 2, 3FM, Margriet Winterfair)
- Laura Piovan (o.a. Upperroom, Flevo Festival, 3FM, EO-Jongerendag)
- Original Atalaya (eigenaar platenlabel Zeven Zegels Music, o.a. Man Bijt Hond)
- Gert van 't Wout (Armada, Ralph van Manen, Andy Hunter)

Het album is zowel digitaal als fysiek in eigen beheer uitgebracht.Het is eenvoudig te 
downloaden via tiewrap.bandcamp.com of te bestellen via arjen_boerman@hotmail.com.


