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Haarlem, 31 oktober 2018 
 
Op 23 november verschijnt het debuutalbum ‘Pioneer Avenue’ van singer-songwriter Bernard 
Hering onder het label Concerto Records. Het album heeft een Americana sound en komt in 
navolging van de in vorig jaar verschenen EP ‘Luck on my Sleeve’. ‘Pioneer Avenue’ bevat 10 
songs, waaronder de nieuwe single ‘Out Of Breath’, welke 1 november uit komt.  
 
Op 23 november presenteert hij zijn nieuwe album in Cinetol Amsterdam. Tijdens deze show 
kun je als eerste de LP kopen op 12-inch vinyl en op CD. Vanaf 24 november is het album 
verkrijgbaar bij Concerto & alle Plato winkels.  
 
Bernard groeide op in het kleine dorpje Aardenburg (Zeeland) en woont nu in Haarlem. Al op jonge 
leeftijd was Bernard bezig met muziek, en nadat hij twee akkoorden onder de knie had schreef hij zijn 
eerste liedje. Dit was het begin van honderden ideeën en melodieën die uitgroeiden tot volwassen 
nummers. Hij verkende vele genres, maar in de oprechte taal van America vond hij zijn stem. Krachtig 
en kwetsbaar. 
 
Aangetrokken door dit genre reisde hij naar Amerika om op diverse open podia te spelen en muziek te 
maken. “Ik moest mijn droom achterna en mijn eigen stem vinden. Dat gebeurde daar.” aldus Bernard. 
Het resultaat is lovende reacties na zijn optreden in een uitverkochte Paradiso ter ere van de 
verjaardag van Bruce Springsteen, en nu een album via Concerto Records (JW Roy, Luka Bloom, 
red.). 
 
Deze zomer nam Bernard Hering zijn debuutalbum op in de Moon Music Studio van Wouter Budé in 
samenwerking met verschillende muzikanten, o.a. Roman Huijbreghs (gitarist bij Navarone), Sophie 
van Schaik (basist bij o.a. Jacqueline Govaert) en Len van de Laak (toetsenist bij o.a. Bertolf).  
  
Op het album staan 10 nieuwe songs waarin Americana samensmelt met een hedendaagse pop-rock.  
Met een echte Americana feel schrijft Benard zijn liedjes, die vertellen over zijn jeugd, dromen, de 
liefde en andere persoonlijke herinneringen. 
 
 “Bernard is een begenadigd liedjesschrijver en een geweldige zanger. Luister naar zijn muziek en je 
bent verkocht. Dit is een geweldig album. Springsteen is nu al fan als hij dit hoort.” - Dick van Dijk, 
Concerto  
 
 



 
 
Note voor de redactie: 
 
Album Release Party 
Locatie: CINETOL, Amsterdam 
€ 5,59 (voorverkoop) | € 6 (avondkassa) 
Tickets: bit.ly/2O85k6v  
 
Album Release Show Concerto 
Locatie: CONCERTO Amsterdam, Utrechtse Straat 52-60 
Tijd: 15:00 uur 
Toegang: Gratis 
 
Clip Out of Breath: https://youtu.be/YZNMkmkrUYM 
 
BERNARD HERING 
Website: www.bernardheringmusic.com  
Spotify: http://spoti.fi/2y8Tf94 
 
‘Pioneer Avenue’ is vanaf 24 november verkrijgbaar in onder andere Concerto Amsterdam en via 
PlatoMania:  
CD: https://www.platomania.nl/album/6436827/pioneer-avenue/bernard-hering  
LP: https://www.platomania.nl/album/6436828/pioneer-avenue/bernard-hering 
 
Data in-stores: 

- 24 november, 16:00 uur: Concerto Amsterdam / Utrechtse Straat 52-60 
- 15 december, 14:30 uur: Plato Deventer / Lange Bisschopstraat 22 
- 15 december, 17:00 uur: Plato/Mansion Apeldoorn / Leienplein 5-9 
- 16 december, 15:00 uur: Plato Leiden / Vrouwenstaag 4-6 

 
 
 
 

	


