
Nieuws: Within Temptation mikt met nieuwe single op doorbraak 

Amerika 

 

AT Productions en SONY BMG zijn vastbesloten het succes van 

Within Temptation over de grenzen van Europa heen te tillen. 

De eerste stap werd al gezet toen het vorige album van de 

Nederlandse band, The Silent Force, via een deal met 

Roadrunner ook werd uitgebracht in Groot-Brittannië, Japan en 

Australië. Door een verbreding van die overkomst zal dit, van 

oorsprong eveneens Nederlandse, rocklabel de volgende cd van 

Within Temptation ook in Amerika uitbrengen. Het album, The 

Heart Of Everything, komt in de Benelux 12 maart op de markt, 

en in de Verenigde Staten waarschijnlijk in juni. 

 

Er is SONY BMG veel aan gelegen een Amerikaanse doorbraak te 

bewerkstelligen, meldt Bert Meyer, senior vice president 

continental European repertoire aan Muziek en Beeld. “Niet in 

de laatste plaats omdat Sharon den Adel en Robert Westerholt 

van Within Temptation altijd al internationale ambities 

hadden. Het gebrek aan een dergelijke mentaliteit en 

instelling is de grote makke van andere Nederlandse 

artiesten.” 

 

“Ter ondersteuning van de release reist de band naar de VS af 

voor promotie en optredens en verder hebben wij een deal 

gemaakt met gameontwikkelaar SpellBorn”, zegt mede-eigenaar 

Raymond Rijnaars van AT Productions. Ook is voor de 

Amerikaanse radio een speciale mix gemaakt van de single What 

Have You Done. Rijnaars: “Men denkt daar veel meer in hokjes, 

wat bepaalde voorwaarden aan singles stelt. In de Amerikaanse 

mix zijn geen strijkers te horen en de single moest beginnen 

met de mannenstem. Aan die criteria hebben we voldaan. Het 

nummer geeft perfect de nieuwe, wat steviger richting van het 

album weer en het is de eerste officiële WT-release in 

Amerika. We hebben er veel voor over om daarmee gelijk succes 

te boeken.” Roadrunner heeft volgens Meyer een commitment 

afgegeven op het gebied van promotie, marketing, toursupport 

en een contributie aan de clip bij de single om dit doel te 

verwezenlijken. 

 

Aan What Have You Done wordt meegewerkt door zanger Keith 

Caputo van de Amerikaanse band Life Of Agony. De single 

beleeft volgende week zijn Nederlandse radiopremière en komt 

19 februari commercieel uit. 


