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Eyra Moon
Soothing soundscapes and mesmerizing dreamstates with handpan, piano, guitar and
electronic sounds. Inspired by film composers like Hans Zimmer and Thomas Newman Eyra
Moon combines her passion for movies with her deep love and fascination of the ancient
wisdom and ways of the Universe. It drives her to create soundscapes and dream states,
that help to enter different worlds. A place where we connect to the heart, the soul and
deeper wisdom.
Eyra Moon is an intuitive artist. Her journey in discovering the law of the Universe, the
words we use, the believes we embedded as our own that create our reality, reflect back in
her work. She invites the listener to go on a journey with her far away from the conditioned
world, but to go within and feel, reconnect to what we truly are; a beautiful source being.
Her vocal sound can be described as angelic, soothing, meditative, hypnotic to some degree,
dreamy, warm and gentle. Her playing around with dynamics especially live, is phenomenal
from immense built up to very fragile and innocent.

BIOGRAFIE [NEDERLANDS]
Geïnspireerd door film componisten als Hans Zimmer en Thomas Newman, combineert Eyra
Moon haar passie voor film met haar fascinatie voor de eeuwenoude wijsheid van het
Universum. Het drijft haar schilderijen van muziek te maken, landschappen en droomstaten
dat ons naar andere werelden leidt. Een plaats waar we contact maken met het hart, de ziel
en onze eigen diepere wijsheid.
Eyra Moon werkt intuïtief. Haar reis in het ontdekken van de wetten van het Universum, de
woorden die we gebruiken, onze overtuigingen die onze realiteit creëren, zijn terug te
vinden in haar werk. Ze nodigt de luisteraar uit met haar mee te gaan op reis ver weg van de
geconditioneerde wereld. Om in plaats daarvan naar binnen te keren, te voelen en
verbinden met wie we eigenlijk zijn: een prachtig bronwezen.
Haar vocal sound kan omschreven worden als engelachtig, zacht en liefdevol, meditatief,
hypnotiserend op sommige vlak, dromerig en warm. Hierbij is het spelen met dynamiek van
klein, naar immense opbouw, terug komend naar heel integer en klein, kenmerkend.

