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 Enrico Berretta

singer-songwriter met een nieuw album,
‘Nowhere Homeland’

Op twaalfjarige leeftijd is Enrico begonnen met zingen en gitaarspelen. Op die leeftijd luisterde hij 
veel naar oude singer-songwriters van voor zijn tijd zoals Bob Dylan, Paul Simon, John Lennon en 
Paul McCartney. Ook de oude helden van Woodstock waren voorbeelden waar hij geen genoeg 
van kon krijgen.

Op latere leeftijd verbreedde Enrico’s muzikale interesse zich van popmuziek naar folk, blues, 
gospel, jazz, latin, soul en zelfs flamenco. Door het spelen op folkfestivals in Engeland en het 
volgen van allerlei muzikale workshops bij Buitenkunst kreeg hij steeds meer podiumervaring als 
singer-songwriter.

In 2007 bereikte hij de finale van de Oogst Van Overijssel, waardoor zijn bekendheid als singer-
songwriter toenam. Deze wedstrijd gaf Enrico destijds nog meer drive om verder te gaan. Dit 
zorgde ervoor dat hij in januari 2010 door de jury van het Deventer Open Podium (DOP) werd 
geselecteerd als beste singer-songwriter. Hierdoor werd Enrico weer uitgenodigd om op te treden 
in de Deventer Schouwburg tijdens de DOP Galavoorstelling (maart 2010).

Zo kwam het één van het ander, waardoor Enrico nu regelmatig met veel plezier in theaters, 
muziekcafé’s en op festivals speelt.

De laatste jaren laat Enrico zich graag inspireren door singer-songwriters zoals Millow, Jason 
Mraz, John Mayer en Gavin Degraw.

Enrico Berretta
T: 06 515 750 22
M: eberretta8@gmail.com
W: singersongwriterenrico.nl

Het nieuwe album is 3x gratis te beluisteren via: https://enricoberretta.bandcamp.com/releases
Daarna wordt  

https://enricoberretta.bandcamp.com/releases
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    Martin van de Vrugt

             producer ‘Nowhere Homeland’

Na jarenlang ervaring te hebben opgebouwd in geluids- en studio techniek en als muzikant 
natuurlijk, heb ik ingezien dat je met redelijk simpele middelen een goed klinkende studio kan 
bouwen. Eventueel op iedere gewenste locatie! Geen uitgebreide batterij knoppendozen en 
eindeloze kabelkluwens!

Mijn visie is dat de sfeer, ruimte en microfoons belangrijker zijn dan electronica. Er moet zo min 
mogelijk staan tussen de bron en het eindproduct. Minder is meer!!

Ik heb een werkwijze ontwikkeld waarbij het mixen en masteren gelijk op gaan. Als de gemasterde 
opname niet goed klinkt, moet meestal de mix aangepast worden! Het resultaat is dat de 
verschillende nummers in hoge mate een gelijke klankkleur en volume hebben zonder dat er een 
overmatige compressie nodig is en alles mooi open, diep en helder blijft klinken.

Op deze manier weet ik een mooie warme natuurlijke sound te creëren, perfect voor 
"singer/songwriters" en folk/americana of jazz gerichte akoestische muziek. Ook voor soundscapes
en/of filmscores draai ik mijn hand niet om.

Niet alleen ik zelf maar ook bands en solisten als PennyLeen, Orit Shimoni(CAN), Enrico Berretta, 
Daan Bolwerk, The Hummingbirds, Iris Rijnsewijn, de Reisgenoot, Martin Korthuis & band, Kenna 
& Cox(AUS/FR), Jessica Kilroy(USA), Chayah, Rosa Sky, Stef Vink, VisAge, Wild Oat, Sirocco, 
Walkin' Bus, Mischa Lelieveld, Jos Wijnen, Jolanda Peters en zelfs de nodige rappers samen met 
Convex Kafka hebben mogen ervaren hoe het is om, zonder tijdsdruk, mooie muziek vast te 
leggen in mijn (mobiele) Ragged Mountain Studio...

Martin van de Vrugt – Ragged Mountain Music
T: 06 138 720 54
M: vrugt@planet.nl
W: martinvandevrugt.nl 


