
  
Martin Melro Jaaroverzicht 2014 

 

Zoals elk jaar brengt ook Martin Melro in de laatste week van het jaar  
zijn Jaaroverzicht naar buiten.  

 
Het jaar 2014 was er 1 voor de muziek, om te blijven koesteren. Het jaar had soms een duwtje nodig, 

anderzijds ging alles volgens jaarplanning en zelfs nog veel meer. 
 

 Januari, de maand waarin Martin Melro op de 10e januari zijn 4 jarige 
trouwdag viert, en in 2014 niet alleen met zijn vrouw, en de oudste dochter Sanne, maar ook in 
januari met de dan 2 maanden jonge tweeling Charlotte en Romy.  
 
In januari wordt ook de laatste hand gelegd aan de nieuwste songtekst, die Martin wederom zelf 
heeft geschreven voor zijn nieuwste cd single & download. 
 
Verschillende radio & tv interviews, en natuurlijk (nieuwjaars) optredens zijn gedaan. 
 

 Februari, in de maand Februari gaat Martin Melro zijn nieuwste liedje 
componeren samen met Roy Otters (Profisound Apeldoorn) en wordt het nummer welke Martin in 
januari afschreef “Meisje in de nacht” ingezongen en gemasterd. 
 



 Maart, vele optredens tijdens Carnaval gedraaid, ook binnen het 
management van Melro Artist Management, verlopen de verschillende optredens naar verwachting. 
 
Ook in Maart nemen Martin & Anita het definitieve besluit,na een jaar van voorbereiding, om 
Nederland vaarwel te zeggen,en met het gezin te verhuizen naar het mooie Herentals (Belgie). Ons 
Sanne is direct in Herentals naar school gegaan, de optredens van Martin Melro stegen ook in Belgie, 
en de vrouw van Martin is voltijds aan het werk gegaan. 
Het gezin kreeg direct zijn Rijksnummers en inschrijvingen. Echter ook teleurstellingen te verwerken 
als het om afspraken met de immo gaat. 
 
De verjaardag van Martin Melro werd op 30 maart gevierd op Belgisch grondgebied en was een 
geslaagde dag. 
 

 April, Martin Melro zijn zomerse nummer “Schudden” staat weken in de 
Vlaamse Top 20 van DPHL en staat eind april zelfs met 2 nummers vermeld in de lijst. 
 

 Mei, In Mei kreeg Martin Melro van zijn toenmalige Belgische manager 
Mario Matthijs zijn nieuwste nummer uitgereikt in een bomvolle zaak. Een Nederlandse produktie op 
Belgische manier in presentatie. De presentatie kwam tot stand mede dankzij uitbater/zaakvoerder 
Kevin van Cafe Smiling Faces in Herentals.  
Het nummer werd zowel goed in Nederland, Belgie als ook in Spanje opgenomen in de playlisten en 
ontving en ontvangt nu nog steeds veel airplay op de radiostation 

 Juni, wordt het eerste creatieve proces op gang gebracht voor iets 
compleet nieuws. Dochter Sanne noemt haar papa (Martin Melro) Koeliewoelie en samen hebben ze 



een beeldvorming van hoe een Koeliewoelie© eruit moet gaan zien. Het wordt een mix van, 
smurf,teletubbie en een eigen idee, met als resultaat, dat de Koeliewoelie© officieel geregistreerd 
staat bij een merkenbureau,en er een eigen website, www.koeliewoelie.weebly.com  is met 
kleurplaten en het ontstaan van Koeliewoelie© en nog veel meer nieuws. 
Dat de Koeliewoelie© een plek gaat innemen in 2015 dat is al zeker.  
 

 Juli, de zomermaanden, Juli, Augustus, September, worden gebruikt door 
Martin Melro voor veelal optredens in Belgie & Nederland. Daarnaast verhuisd het gezin terug naar 
Nederland.  
Ook worden er optredens gedaan met daarin tv programma’s, waarna later door Martin direct 
aangifte is gedaan.  
Het autobiografische boek “Boze Tongen Beweren” loopt zowel in Nederland als Belgie tot op de dag 
van vandaag zeer goed. En er is een tal afspraken in Belgie,dat men het boek & cd’s stevast in de 
schappen laat liggen, bij De Standaard in Herentals aan De Zandstraat, en bij de Ultra Musica in 
Antwerpen. 
 
September, Martin heeft weer voldoende inspiratie om nieuwe songteksten te schrijven en vindt 
daarvoor ook de rustmomenten. Op dit moment liggen er 19 nieuwe songteksten gereed voor 
compositie en opnames. 
 

 In september ontvangt Martin Melro een aanvraag van 1 van de 
grootste platenlabels uit Nederland om zijn nummer “Zigeunerjongen,zing nog ….” Welke Martin 
geschreven en uitgebracht heeft in 2009, te mogen uitbrengen op verzamel cd. 
 

 September, van de redactie "Dag Allemaal" (Belgisch roddelblad) te horen 
dat mijn interview morgen in het blad zal staan. Het is een interview c.q reactie op de eerder 
uitgebrachte interview in "Dag Allemaal" waarin Martin Melro niet was gehoord. Direct daarop is 

http://www.koeliewoelie.weebly.com/


besloten om zelf contact te leggen,en daarbij de nodige zaken goed te weerleggen en ook daarnaast 
te onderbouwen.  
Het gehele interview met 57 bijlages staat nog online via; 
http://martinmelro.weebly.com/news/archives/09-2014  
 

 De ex-manager, Mario Matthijs van Martin Melro is door zijn eigen 
moeder beticht van oplichting. Direct daarop heb ik de redactie gebeld,dat hetgeen de moeder van 
Mario verteld in “Dag Allemaal”overeenkomt met de werkelijkheid. Ik ben er zelf een paar keer bij 
geweest zegt Martin Melro dat Mario Matthijs aan zijn moeder om geld vroeg en andere zaken te 
gaan regelen voor hem. 
Lees het complete artikel online; http://martinmelro.weebly.com/news/martin-melro-blij-te-
hebben-gebroken-met-oplichtende-manager-mario-matthijs-van-toplife-eventsbe  
 
Oktober,  

 
Het lag in de planning om zijn nieuwste album “Springlevend” in België als eerste te lanceren op 24 
oktober aanstaande. 
Op de officiële Facebook van de artiest was afgelopen week al te lezen dat de ticketverkoop ver 
achterliep met de verwachting. 
Daarnaast heeft het Kursaal Oostende per mail laten weten de tickets van de 
organisatie www.mijnevents.be te weigeren, omdat het Kursaal Oostende enkel en alleen werkt met 
de Sherpa voor ticketverkoop. 
Ondanks een eerder negatieve berichtgeving over de artiest in showblad “Dag Allemaal” welke wordt 
uitgegeven in België, heeft Martin Melro daarin ook zijn weerwoord duidelijk kunnen geven. 
Daarin werd ondermeer al geschreven dat Lindsay niet zou komen optreden op 24 oktober, terwijl 
tot op heden vanuit het management van Lindsay, nog geen officieel schrijven over is 
binnengekomen.  
 
De reden van canceling ligt niet aan de line-up, wel aan de ticketverkoop. 
 
Het is natuurlijk zeer spijtig dat het 24 oktober niet door zal gaan. Of de negatieve berichtgeving een 
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rol heeft gespeeld of de financiele crisis? Dat blijft een vraag,temeer er een geweldige line-up stond 
opgesteld.  
Een schrale troost is het dan te weten,dat er meerdere events vroegtijdig worden afgeblazen, van 
andere organisatie's. Neemt niet weg dat een deel van de collega-artiesten die gepland stonden op 
24 oktober,alsnog worden benaderd voor de presentatie in Nederland. 
Op dit moment zijn Martin Melro & Michael Lanzo daarover al in gesprek,en beide hebben er veel zin 
in,ondanks dat het afblazen van 24 oktober voor beide een zure appel is. 
 
November, 
 

In een programma wordt Martin Melro neergezet. Direct daarop volgt er een 
aangifte van Martin Melro. 
De aangiftes zijn niet alleen gericht tegen Undercover in Nederland, ook tegen de personen in de 
uitzending, daarin is ook meegenomen de vele negatieve berichten op de socialmedia welke de 
artiest ontving n.a.v. de uitzending van SBS-6. 
Voor het laatste en de berichten op sms wordt het onderzoek verder verricht door de Digitale Politie. 
Lees het hele bericht en persverklaring op; 
http://martinmelro.weebly.com/news/persverklaring-martin-melro-nav-undercover-in-nederland  
 

 Op 15 november was het dan zover.  
"De 40 Grootste Woonwagen Hits 2014" bij o.a Blokker: 
 http://www.blokker.nl/nl/blknl/de-40-grootste-woonwagenhits-2-cd   
Uitgeverij: NRGY Music - Distributie: Universal Music 
Waar ook Martin Melro zijn eigen nummer opstaat. Een geweldige kroon op het jaar 2014. 
 

 
Op 20 november lanceerde Martin Melro zijn nieuwste nummer die ook te downloaden is bij o.a SBS-
6 en de andere 46 portals, Spotify en I-Tunes. Het nieuwste nummer “Als een regenboog” heeft 
Martin Melro al eerder opgenomen, maar is nooit officieel uitgebracht in Nederland. 
Het nummer is jaren geleden als cd uitgebracht in België, en is het nummer dus wereldwijd ook te 
downloaden bij de portals, en te beluisteren via Spotify. 
Ook komt het nummer als Ringtone op de markt. 
“Als een regenboog” is een love-ballad, welke in een nieuw jasje is gegoten. 
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Ook Wim Teeuwissen, de artiestenpromotor, heeft de artiest Martin Melro gevonden en gooit volop 
promotie voor de nieuwste download online op zijn Facebook. 
 
December,  
 

In december is Martin Melro bij meerdere radiostations te gast voor 
de Kerst interviews, zo ook bij Radio Vrije Vogel (Almelo) en bij Radio Noord Nederland (Friesland). 
De interviews zijn beide in zijn geheel terug te beluisteren via het Youtubekanaal van Martin Melro. 
 

 
Bijna alle artiestengage's zullen weer stijgen in 2015,nadat we jaren geleden onze gage's naar 
beneden hebben bijgesteld. Een gageverhoging is een logisch gevolg van vraag en aanbod en de 
prestaties; cd's, albums, noteringen etc etc en natuurlijk de agenda.  
http://martinmelro.weebly.com/news/gageverhoging-martin-melro-va-1-januari-2015  
 

http://martinmelro.weebly.com/news/gageverhoging-martin-melro-va-1-januari-2015


 
Door een aanpassing in onze netwerkkast, uitbreiding telefonie (zakelijk) en nog snellere internet kan 
het zijn dat we vanaf a.s maandag tijdelijk slecht of niet bereikbaar zijn, deze werkzaamheden 
stonden voor de Kerst gepland,echter zijn deze verzet, onze excuus hiervoor, na de uitbreiding gaat 
het allemaal nog sneller.  
De uitbreiding heeft dus tot gevolg op ons internet (dus ook mailverkeer) en telefonie. Daarnaast zijn 
we dus ook minder te bereiken via de socialmedia's Twitter, Facebook & LinkedIn tijdens de 
werkzaamheden. We hopen dat de werkzaamheden in de laatste week (2014) uiterlijk de eerste 
week (2015) zijn voltooid. 
 Door deze aanpassingen nu in 2014 door te voeren, zijn we beter voorbereid op 2015. 
 

 
 
Ik wens je, ook namens mijn complete crew, waaronder mijn manager Wim van Straten, de dames 
van mijn Officiele Fanclub Martin Melro Anita Bruins & Rineke Braggaar, mijn producenten, 
componisten, danseressen, studio, platenlabel, geluidstechnici,opdrachtgevers,uitgeverij, security, 
visagiste, fb-beheerders, fotograaf, een  Voorspoedig, Gelukkig, Muzikaal en Gezond 2015 toe.  
Daarbij wederom veel dank aan al mijn fans in Nederland maar zeker ook in Belgie, Duitsland & 
Spanje, als ook de vele radiostations die mijn muziek draaien en veel airplay geven.  
 
Ook in 2015 gaan we weer veel mooie muzikale momenten maken en beleven. Zo ga ik op 14 januari 
2015 de studio in om een complete nieuwe produktie in te zingen en deze wordt gelanceerd in Maart 
2015. 
Daarnaast willen we het “Springlevend” album in de zomer 2015 in de schappen hebben liggen, en 
zijn we druk doende voor mijn 10 jarig jubileum die we gaan vieren in 2016. 
 
Een jaar waarin we niet stilzitten, en ook mijn crew en iedereen om me heen, met veel nieuwe en 
frisse idee-en het nieuwe jaar ingaan. 
 
Veel Liefs, Martin Melro 

www.martinmelro.weebly.com  I  melromartin@gmail.com  I  Facebook / Twitter / LinkedIn 
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