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In jezelf geloven
Jasmijn Hendriks, artiestennaam:
Jasmin-Ann is zangeres, schrijft
haar eigen liedjes, treedt op en
geeft daarnaast ook zanglessen. Al
op jonge leeftijd was Jasmijn gek
op zingen en zij begon haar
carrière dan ook bij het welbekende
Kinderen voor Kinderen. Op haar
dertiende schreef zij al haar eerste
lied, met dit nummer deed zij mee
aan het Junior Songfestival. ‘Vanaf
toen is het eigenlijk een beetje
gaan rollen en heb ik steeds meer
optredens gedaan.’ Na de
middelbare school heeft zij drie jaar
lang muziek gestudeerd aan PACT
Amsterdam. ‘Voor stage moest ik
zanglessen geven, hier in Soest
begon ik een naam voor mijzelf op
te bouwen en nu heb ik sinds twee
jaar mijn eigen zangstudio.’
Doordat Jasmijn al een langere tijd
in het vak zit, heeft zij ook al veel
mogen leren. Deze lessen geeft zij
dan ook graag door aan haar
leerlingen. ‘In jezelf geloven en
jezelf zijn is heel belangrijk. Als je je
eigen plan en eigen droom
achterna gaat dan komt dat
uiteindelijk altijd wel goed, je moet
je dan vooral niets aantrekken wat
anderen ervan vinden.’

Super tof!
Jasmijn geeft in haar zangstudio
les aan jong en oud en allen met
een ander doel. ‘Ik vind het echt
leuk om mensen te coachen om
hun doelen te bereiken. Ik heb
mensen die mijn lessen volgen
omdat zingen hun hobby is. Maar
er zijn ook zeker mensen, vooral
jongeren, die van zingen hun
carrière willen maken. Zij willen dan
bijvoorbeeld graag meedoen aan
The Voice en ik help hun hier dan
bij.’ 

Hoe het is om mee te doen aan The
Voice weet Jasmijn maar al te goed,
zij stond namelijk zelf in seizoen 10
op het podium en ging onder
begeleiding van Lil’ Kleine door
naar de volgende ronde. ‘Ik heb
hier heel veel van geleerd, de
ervaring was echt super tof! Iets
wat ik nooit meer zal vergeten.’ 

De perfecte plek
De zangstudio van Jasmijn zat
voorheen in een kantoorpand,
maar zij heeft begin dit jaar
besloten om te verhuizen naar de
Ambachtshal. ‘Een zangstudio
moet natuurlijk geïsoleerd worden
in verband met het geluid, wat ik
met alle liefde wilde doen. Dit dan
wel op een plek die ik echt leuk
vind en waarvan ik weet dat ik mijn
studio daar voor een langere tijd
kan hebben.’ Jasmijn stuitte al snel
op de Ambachtshal en toevallig
stond er een ruimte te huur. ‘Ik
dacht dat dit voor mij echt de
perfecte plek zou zijn, dus heb ik
contact opgenomen en we waren
al heel snel uit.’ 

Jasmijn is pas 21 jaar,

maar heeft al een

langere carrière dan

velen van haar leeftijd.

Onder haar

artiestennaam Jasmin-

Ann boekt zij veel

succes en geeft zij

zanglessen aan jong en

oud.  

Een goed gevoel
Over het algemeen is Jasmijn op de
woensdag, donderdag en vrijdag
te vinden in haar zangstudio. ‘Elke
keer als ik naar binnen loop krijg ik
gelijk een goed gevoel, iedereen is
druk bezig met zijn onderneming
en dat inspireert ook om zelf lekker
bezig te zijn.’ De komst van Jasmijn
in de hal zorgt er voor dat er, vooral
nu in de corona-tijd, meer klanten
naar binnen stappen. ‘Ik geef
natuurlijk ook veel les aan
jongeren, normaal zouden zij
misschien niet zo snel naar de
Ambachtshal toekomen, nu
moeten ze dit om bij mijn studio te
komen. Ik denk dat dit eventueel
ook voor meer klanten voor de
andere bedrijven kan zorgen.’ 



Het ‘perfecte’ moment
Door de corona-crisis kan Jasmijn
helaas geen optredens meer
geven, maar stil zitten doet zij
zeker niet. Ze heeft meerdere
nummers liggen die binnenkort
uitkomen, zij wacht alleen nog op
het ‘perfecte’ moment om deze uit
te brengen. Daarnaast blijft zij ook
druk met het schrijven van
nummers. ‘Ik hoop dat er in de loop
van het jaar steeds meer mogelijk
is. Het lijkt mij heel leuk om
bijvoorbeeld een concert te geven
vanuit de zangstudio. Maar dit kan
natuurlijk pas als corona voorbij is!’

Jasmijn Hendriks (21) is singer-
songwriter en zangcoach. Zij
woont in Soest. 

"Als je je eigen plan
en eigen droom
achterna gaat dan
komt dat
uiteindelijk altijd
wel goed."

www.jasmin-ann.nl

Jasmin-Ann 

@jasmin_ann

Jasmin-Ann

https://jasmin-ann.jimdosite.com/biografie/
https://www.facebook.com/jasminannmusic/
https://www.facebook.com/jasminannmusic/
https://www.instagram.com/jasmin_ann/
https://www.youtube.com/channel/UCA2uZe7zH4K4W7u4jZWR05Q
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