
BIOGRAFIE NITE KITE 
 

 

Op de vraag of hij uit België komt, antwoordt Dieter Boels (28) dat hij 
geboren is in Brussel. Een man van nuance… Dat gevoel voor detail zie je 

ook terug in de artiestennaam Nite Kite, waarin zijn twee grote liefdes 
verenigd zijn: kunst en de natuur. Nite Kite is een combinatie van Edward 

Hopper’s schilderij Nighthawks en de Engelse naam van de roofvogel die 
wij kennen als de rode wouw: de red kite. 

 
Al op hele jonge leeftijd ging Dieter naar de muziekschool, waar hij piano, 

accordeon, elektrische gitaar en trombone leerde spelen. Terwijl 
leeftijdgenoten naar pop luisterden, raakte hij in de ban van jazz, klassiek 

en alternatieve muziek. Artiesten als Miles Davis en crossoverbands als 
The Cinematic Orchestra droegen bouwstenen aan voor de muziek die 

Dieter uiteindelijk zelf zou gaan maken. 
 

Maar ook de natuur is een constante drijvende kracht. Dieter loopt er 

graag en vaak in rond. Overal ziet hij schoonheid en hoort hij liefde. 
Grote, maar vooral kleine dingen zijn z’n inspiratiebron en dat geeft hij 

graag door. Met zijn muziek wil hij inspireren, maar niet alleen op 
muzikaal gebied. Het moet mensen stimuleren om dingen te zien en doen 

die hun leven rijker maken. 
 

Dit is dus in het kort de missie van Nite Kite. Een project waarvoor Dieter 
alle muziek zelf heeft geschreven, opgenomen en gemixt. Sterker: om zijn 

nummers perfect te kunnen vastleggen, heeft hij een studie tot sound 
engineer gevolgd bij het prestigieuze Abbey Road Institute in Amsterdam. 

Hij opereert tegenwoordig dan ook vanuit Nederland. 
 

De muziek van Nite Kite ligt op het snijvlak tussen akoestisch en 
elektronisch. Het klinkt als een ontmoeting tussen Trentemøller, The 

Cinematic Orchestra, Nils Frahm en Philip Glass, en is dus niet in een 

hokje te stoppen. Trefwoorden zijn: klein, rustig, romantisch, ingetogen, 
melancholiek, minimalistisch, instrumentaal, filmisch, experimenteel, 

organisch… Maar noem het gerust ‘neoklassiek’, als dat makkelijker is. 
 

De komende maanden zal Nite Kite meerdere nummers uitbrengen, die 
uiteindelijk op een EP verzameld worden. Op 18 oktober laat hij de eerste 

single op ons los: Shadow Of The Sun. Een intense, op het eerste gehoor 
duistere track, die na meerdere luisterbeurten hetzelfde louterende effect 

heeft als het diep inademen van koude berglucht. Maar dan zonder die 
klim naar de top. Laat dat maar aan Nite Kite zelf over. Een hoogvlieger! 

 

 

Niet voor publicatie: neem voor meer informatie contact op met Marlous 
Hoogendoorn, (e) info@revancherecords.com, (t) +31 (0)6 5100 5000. 
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