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Dit jaar won Christ’OF op
indrukwekkende wijze de 
tv-show My name is 
Michael. Hij kan het beste 
de King of Pop nadoen! 
Toch is zijn overwinning 
achteraf niet zo vreemd. 
Christ’OF legt je uit 
waarom!

Christ’OF zonder make-up.

Dankzij zijn vrouw, die de 
make-up doet, lijkt Christ’OF 

sprekend op Michael!

Christ’OF is de winnaar!

“Op mijn 10e verjaardag - ongeveer 25 jaar 
geleden - kreeg ik een maxi-single van Billy 

Jean. Ik was meteen verkocht! Vlak daarna 
zag ik de videoclips van Michael Jackson 
op tv. Ik begon al die danspassen in mijn 
slaapkamer na te doen en al gauw mocht 
ik mijn kunsten op feestjes vertonen. Zo is 

het allemaal voor mij begonnen.”

De allerbeste
“Ik imiteer Michael Jackson nu al 

20 jaar. Dus lang voor My name 
is Michael! Af en toe had ik een 

show. Ik heb in heel Europa 
opgetreden, zelfs op speciale 

Michael Jackson fandagen in 
Londen en New York. Ik doe dan 

Beat it, Thriller, Wanna be starting 
something… Maar Billie Jean blijft mijn 

favoriet. Dat is toch het Michael Jackson 
nummer dat iedereen kent.”

MJ ontmoet!
“In 2002 werd ik uitgenodigd om in New 
York op te treden. Michael zou ook komen, 
maar niemand wist wanneer. Precies tijdens 
mijn show kwam hij binnen. Hij heeft dus alles 
gezien! Na afl oop mocht ik hem ontmoeten. 
Maar ik was zo onder de indruk dat er niets uit 
mijn mond kwam. Hij gaf me toen het mooi-
ste compliment dat iemand mij kon geven. “Je 
oefent zeker elke dag om zo goed te zijn!”, zei 
hij. Toen Michael wegliep, keek ik mijn vrouw 
aan. We waren helemaal vergeten om een foto 

te maken!”

Leven na de dood
“Toen ik hoorde dat Michael Jackson dood was, 
wilde ik eigenlijk geen shows meer geven. Ik zei 
tegen mijn vrouw: wat heeft het voor nut? Als ik 
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My name is... Michael!
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optreed kom ik soms met een Limousine aan en 
zo. Dan kun je denken: is dit de echte of niet? Dat 
was leuk. Maar de fans zeiden dat ik door moest 
gaan. “Dankzij jou leeft hij verder”, zeiden ze. 
“Jij maakt ons weer vrolijk.” Dat heb ik daarom 
gedaan.”

Ruilen?
“Ik denk niet dat ik Michael Jackson had willen 
zijn toen hij nog leefde. Hij heeft bijvoorbeeld 
nooit kind kunnen zijn! Ik zou wel zijn podiummo-
menten willen hebben. Dat er duizenden mensen 
naar hem komen kijken, geweldig. Maar dat je 
niet normaal naar buiten kunt gaan. Geen bood-
schappen kunt doen. Nee, nee, dat is niets voor 
mij. Overdag ben ik gewoon Christ’OF!”

Top 5
favoriete MJ songs!
van Christ’OF

1. Billie Jean
 Hét Michael Jackson nummer! 

Iedereen kent het.
2. Wanna be starting something
 Superdansbaar. Ik begin daar 

meestal mijn shows mee.

3. Gone too soon
 Een ode aan Michael. De fans 

waarderen het ook als ik dat zing.
4. Beat it
 Die danspasjes in de clip zijn echt 

fantastisch.
5. Smooth Criminal
 Kun je ook lekker op dansen.

Michael Jackson 
Tribute Show
Eind maart is de Tribute Show met Christ’OF 
te zien in Amsterdam. Begin april treedt hij op 
in Antwerpen. 
Wil je hem nog in actie zien, dan moet je erg 
snel zijn. Want de eerste optredens waren snel 
uitverkocht!”

 www.seetickets.nl
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