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Astrid Nijgh, een leven in muziek. Op jonge
leeftijd nam Astrid les bij de beroemde
zangpedagoge Bep Ogterop, ze leerde gitaar
spelen en ontmoette in Haarlem Lennaert
Nijgh. Bij zijn teksten maakte ze muziek voor
o.a. Adèle Bloemendaal, Gerard Cox, Jenny
Arean, Conny Vandenbos en Rob de Nijs.
In 1974 had ze een top 10 hit met het nummer
“Ik doe wat ik doe”. Ze werd er meteen een
boegbeeld mee voor de vrije vrouwen en de
homowereld. In de daarop volgende jaren
scoorde ze nog meer top 40 hits, zoals: “De
nacht”, “Mensen zijn je beste vrienden” en
“Alleen is maar alleen”. Ze maakte lp’s en cd’s
met eigen liedjes, maar ook met authentieke
zeemansliedjes en met de liederen van haar
voorbeeld Zarah Leander. In de jaren ‘90
maakte ze haar eerste theatersolo “Nijgh zingt
Nijgh” en sindsdien verlegt ze haar blik ook
richting het theater. Bij de musicals “Een
schitterende Jongen” en “De Palingvissers” laat
ze zich naast zangeres ook als actrice zien en
met succes. Momenteel toert ze door Nederland
en België met haar nieuwste solo “Tegen het
lijf” genoemd naar haar laatste album.
Zingen en muziek componeren is gewoon haar
lust en haar leven.

Optredens in blokken van 30 minuten:
 voor kleine gezelschappen akoestisch met gitaar (exclusief geluidsman) met liedjes
uit het repertoire van haarzelf met Lennaert Nijgh.
 voor grotere gezelschappen met orkestband (exclusief geluidsman) met eigen liedjes,
maar ook met Malle Babbe en andere levensliederen.
Uit de pers:
“Astrid Nijgh altijd oprecht”, Patrick van den Haneberg, de Volkskrant
“Astrid Nijgh helemaal terug met Tegen het Lijf”, Eric van Splunter, Haarlems Dagblad
“Nijgh weet perfect het juiste gevoel over te brengen en het nummer bij haar markante stem te
laten passen. Kippenvel”, Kristiaan Schimmel, www.gay.nl
“Nijgh is van alle acteurs zonder twijfel het meest thuis in wat ze zingt”, Het Parool
“Al in de pauze is het publiek enthousiast en zegt het te genieten van de scherpe teksten, die
vaak te snel gaan om ze in één keer te bevatten…” , BN De Stem

Boekingen:
A-Majeur
06 4301 4308
astrid.nijgh@gmail.com
www.astrid-nijgh.nl

