
Petra Berger komt voor het eerst met
Nederlandstalige single
'De Hoogste Tijd’ voor leven, liefde en geluk

Amsterdam/Loenen aan de Vecht, 28 juni 2016 – Petra Berger heeft een nieuwe

single. Voor het eerst heeft de zangeres met misschien wel de mooiste stem van

Nederland een Nederlandstalig lied uitgebracht. Met het zeer persoonlijke ‘De

Hoogste Tijd’ hoopt ze mensen te kunnen inspireren om bewust te kiezen voor het

leven, de liefde en het geluk.

Hoe groot je tegenslag ook is, er komt een moment dat je weer opstaat en
klaar bent voor nieuw geluk. Die ervaring is zo universeel en herkenbaar.
— Petra Berger

http://www.petraberger.nl/


“Geluk is het grootste goed voor iedereen. Natuurlijk heb je in het leven -ook ik- grote en kleine

tegenslagen. Daar mag en moet je bij stil staan. Maar hoe groot je tegenslag ook is, er komt een

moment dat je weer opstaat en klaar bent voor nieuw geluk. Die ervaring is zo universeel en

herkenbaar. En in het Nederlands kan ik die emotie nog intenser overbrengen”, aldus Petra over

haar nieuwe single.

In het Nederlands kan ik die emotie nog intenser overbrengen
— Petra Berger

Openhartig
In haar huidige solovoorstelling Zoektocht naar Geluk (2015/2016 in theaters in heel

Nederland) vertelt en zingt Petra openhartig over haar persoonlijke zoektocht naar geluk.

Geraakt door haar verhaal schreef componist, tekstschrijver en pianist Edwin

Schimscheimer speciaal voor Petra het pakkende nummer De Hoogste Tijd. Aanvankelijk was

het lied alleen bedoeld om live uit te voeren. Op verzoek van haar fans heeft Petra De Hoogste

Tijd nu ook als single uitgebracht.

Met muziek kun je mensen zoveel moois geven. Dat is voor mij nog steeds de
belangrijkste drijfveer om te doen wat ik doe.
— Petra Berger

Belangrijke drijfveer

http://petraberger.nl/Agenda/zoektocht-naar-geluk/


Petra Berger behoort tot de top van de Nederlandse zangeressen. Met haar unieke, warme stem

verenigt zij schijnbaar moeiteloos de werelden van klassiek en pop. Daarmee brengt de zangeres

al jaren een grote schare trouwe fans in vervoering. Petra bezit de bijzondere gave om mensen

echt te raken met haar stem en zo alle mogelijke emoties los te maken. “Met muziek kun je

mensen zoveel moois geven. Dat is voor mij nog steeds de belangrijkste drijfveer om te doen wat

ik doe.”

De Hoogste Tijd (lengte 3:48)
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OVER PETRA BERGER

Over Petra Berger

Na verschillende hoofdrollen in grote musicalproducties in binnen- en buitenland tekent Petra Berger in 2000 een
contract bij platenmaatschappij Universal Music. In 2001 verschijnt haar cross-over album Eternal Woman, dat
zowel nationaal (platina) als internationaal enorm succesvol is. In de jaren daarna brengt Petra diverse cd’s en
dvd's uit en geeft ze concerten met toonaangevende orkesten in binnen- en buitenland. Hoogtepunten in haar
carrière zijn onder meer haar samenwerkingen met de Italiaanse wereldsterren Andrea Bocelli en Alessandro
Safina in 2006.

Discografie

2001 : Eternal Woman (album, platina)
2003 : Mistress (album, goud)
2004 : Live in Concert (DVD)
2006 : Here and Now (album)
2007 : Life Goes On (single, met Alessandro Safina)
2008 : Crystal (album, met Jan Vayne)

Streamen : Spotify, Deezer, HitsNL

Zang : Petra Berger

Tekst en muziek : Edwin Schimscheimer

Productie en arrangementen : Frank van Essen en Edwin Schimscheimer
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Noot aan de redactie:

Voor meer informatie, interviews en mediaoptredens kunt u contact opnemen met:

'De Hoogste Tijd - Single' van Petra Berger in iTunes

Ronald van der Aart
Roger's Communication B.V.
ronald@rogers-communication.com
+31 6 43 10 31 20
amazingpr

https://twitter.com/amazingpr
mailto:ronald@rogers-communication.com
https://itunes.apple.com/nl/album/de-hoogste-tijd-single/id1120364236
http://www.stringsattached.nl/
http://www.edwinschimscheimer.nl/
https://open.spotify.com/track/5a3Cqa7OyXMUoEb6Zb8WXa


2011 : Touched by Streisand (album)
2016 : De Hoogste Tijd (single)
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