
3voor12 Tilburg

18 uur geleden / door richenne zeebregts

Jett Rebel zoals je hem niet eerder zag

Een bijzondere samenwerking en een ongebruikelijk repertoire

De laatste twee shows van de 'Face to Face'-tour speelt Jett Rebel niet solo of met band,

maar met Tilburgs orkest Kamerata Zuid. Een bijzondere en mooie afsluiting van de tour

in de concertzaal van Theaters Tilburg. Het voelt onwennig in een nog niet halfvolle zaal

vanwege de coronamaatregelen, maar er staat ons een bijzondere samenwerking te

wachten.

Het orkest, onder leiding van Frank Adams, trapt af met het vierde deel van de Sympho-

nic Serenade op. 39 van Erich Wolfgang Korngold, om vervolgens Jett Rebel te verwelko-

men: op blote voeten, met typerende zonnebril en vooral zichtbaar blij om weer op het

podium te kunnen staan. Het eerste nummer 'Promises' van het album Superpop is een

nummer dat ik Jett Rebel nog niet vaak live heb zien spelen. Na het opzwepende begin is

er ruimte voor twee rustige songs: 'Can't Live Without You' en 'When She's Older'. Jett's

stem komt in deze nummers echt tot zijn recht, helemaal nu hij niet bezig is om zelf di-

verse instrumenten te bespelen, zoals vaak wel het geval is in zijn shows.

Dan is het tijd voor een speciaal gecomponeerd stuk, 'Rockin Rebel', geïnspireerd op het

werk van Jett. Het stuk is gecomponeerd door Chiel Meijering, die bekend staat om de

popsound van zijn stukken. Jett zelf neemt plaats in het publiek om te genieten van dit

voor hem geschreven stuk. De echte Jett Rebel-fan herkent al snel de klanken uit onder

andere zijn hit 'Tonight': het stuk ademt Jett Rebel.

Er volgen nog twee songs van het album Superpop, en ook 'All The Way' van het nieuwste
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het laatste nieuws

DJ's reageren op sluiting De School

Hoe De School een slagveld werd in de strijd tegen racisme in de nacht

Vincent Patty (Top Notch): 'Een rapper moet ongefilterd kunnen rappen wat hij wil'

Security De School reageert op ernstige aantijgingen

3voor12 Instagram

meest gelezen

#jettrebel #kameratazuid #theaterstilburg

Ook kleinere poppodia ontvangen steungeld OCW
Fonds Podiumkunsten maakt extra uitkeringen bekend

Rijontzegging en 120 uur taakstraf na Pinkpop-ongeluk
Rechtzaak rondom tragische aanrijding komt tot een einde

De Machine #65: Grote schoonmaak in de rock 'n roll
En ook: een major release in quarantaine en het succesjaar van Top Notch

album 7 klinkt verfrissend. Dansen mag helaas niet, maar voor zover het kan, wordt mee-

bewogen op de maat van de muziek. Elke show van Jett is weer anders, zo ook deze. Niet

alleen de samenwerking maakt dit concert bijzonder, maar ook de unieke sound van de

nummers, zoals je ze nooit eerder hoorde en ook niet snel opnieuw zal horen. Als reprise

wordt het nummer 'Bridge Over Troubled Water' van Simon & Garfunkel gespeeld. Vol-

gens Jett een nummer over vriendschap en verbondenheid, iets wat we in deze periode

goed kunnen gebruiken.
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De vijftig meest legendarische Melkweg shows

de 3voor12 luisterpaal

luisterpaal

meer luisterpaal 

Courtney Marie Andrews - Old Flowers
country | gebroken hart | drummer van big thief

Illumnati Hotties - FREE I.H.: This Is Not the One You’ve Been Waiting For
mixtape | punk | garagerock | pop | elektronica

Jessy Lanza - All The Time
elektronische r&b | dansen | beetje avontuur
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