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THIS IS NOW

Benelux Michael Jackson Tribute Show

Ontwerp: Moyra Van Twembeke

Voorwoord
This is it
This – is – it
I love you
…

Met deze eenvoudige woorden kondigde Michael Jackson zijn comeback en tegelijkertijd zijn allerlaatste concertreeks aan in Londen.
Het springlevende enthousiasme (letterlijk!) waarmee hij naar ‘This Is It’ toeleefde, kon hij als geen ander op enkele luttele seconden
overbrengen op zijn aanwezig publiek. En mét hen de miljoenen mensen die aan hun buis gekluisterd zaten. Hoewel er niemand in die luttele
seconden enig besef had van het hoe en wat betreffende de show, begrepen ze dat hún King Of Pop ‘woord’ zou houden. Want die drie
enkele woorden ‘this is it’ betekenden niets alsook àlles. De wereld zou een spektakel zien die nog nooit iemand zou hebben gezien. Het zou
dé show worden. Dàt zou het zijn. En daarvan was iedereen overtuigd.
Om zoiets te kunnen bewerkstelligen, moet je een topartiest zijn, een entertainer van het hoogste niveau.
Daarvoor moet je Michael Jackson heten.
Niemand kon toen echter vermoeden dat deze eenvoudige woorden enkele maanden later een bittere nasmaak zouden krijgen. Ze
betekenden niet alleen de laatste concertreeks, niet alleen dé show, maar ineens ook de laatste woorden van zijn jachtig leven tot het grote
publiek, in het licht van de spots.
De wereld stopte heel even met draaien. Ongeloof en verdriet baanden zich op 25 juni 2009 een snelweg doorheen alle milieus. Een
klassezanger was heengegaan, een groot entertainer had ons verlaten.
De mens was gestorven, de legende geboren.
Zoals echter zo dikwijls en al te vaak met legendes gebeurt, kwamen ook hier alle mogelijke en onmogelijke verhalen tevoorschijn. Niet alleen
in zijn thuisland en de rest van de wereld, ook in België, in het Vlaams artistieke milieu en onder de Vlaamse artiesten.
Echter, Michael Jackson verdiende geen ‘afscheid’ en al helemaal geen ode onder een waas van al dan niet leugenachtige verhalen – want
wie zal ooit de waarheid kennen. Hij verdiende een eerbetoon zoals hij zijn concerten bedoeld had: groots.
Met deze gedachte besloten Move, Soundfield, TMC (The Magical Child), Okapi en MJB (Michael Jackson Backstage) de handen in elkaar te
slaan voor een grootse show ter ere van de King Of Pop Michael Jackson. Een enorm aantal mensen waren bereid hier aan mee te werken.
Heel wat Vlaamse en internationale artiesten zegden hun deelname toe …
‘This Is It’ werd ‘This Is Now’ …
Een artiest van zijn niveau evenaren, zal nog niet gauw gebeuren, maar we kunnen wel met dezelfde bedoelde grootsheid een ode brengen
aan een man met toevallig een oeverloos talent. Een man die uitgroeide tot een icoon en legende.
En legendes moeten levendig worden gehouden …
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GOED DOEL
Omdat we vinden dat de geest van Michael Jackson doorheen deze show moet lopen, van begin tot einde, besloten we dan ook om eventuele
opbrengsten te schenken aan een goed doel. Over het goede doel dat gekozen werd, vindt u hieronder meer informatie.
Sint – Lodewijk is de oudste instelling voor personen met een motorische handicap in Vlaanderen. De organisatie omvat een basisschool, een
secundaire school (buitengewoon onderwijs type 4), een medisch pedagogisch instituut (mpi), een tehuis voor niet werkende volwassenen
(Home Diepenbroek) en een Dienst Aangepast Vervoer (DAV).
Onze missie is via kwaliteitsvol onderwijs en ondersteuning de kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische handicap kansen
bieden om zo zelfstandig mogelijk te worden en volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.
Het doel van de ondersteuning van Sint – Lodewijk is dat de kinderen en jongeren met een motorische handicap zich kunnen ontwikkelen tot
optimale zelfstandigheid, zelfrealisatie en dat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Om dit doel te bereiken is sportbeoefening een prachtig middel; een greep uit de voornaamste leergebieden:
-

Motorische ontwikkeling:
o
o
o
o

-

Persoonsontwikkeling:
o
o
o
o

-

de eigen psycho – senso – motorische mogelijkheden toepassen in een concrete situatie en eventueel de eigen
mogelijkheden verder uitbreiden
stressbestendig maken van de functionele mogelijkheden
training van de fysieke conditie
alternatief voor ‘therapiemoeheid’

zoeken naar zinvolle invulling van de vrije tijd
leren omgaan met regels en afspraken
leren handelen in groep
ontwikkelen van positief zelfbeeld

Integratie
o
o
o

sociale vaardigheden ontwikkelen
integratiemogelijkheden vergroten
deelname aan externe sportgroepen (zowel clubs voor sporters met een handicap als voor valide sporters) voorbereiden
en begeleiden

Op dit moment beschikt Sint – Lodewijk over 5 actieve rolwagens die geschikt zijn voor sportbeoefening. Een 50 – tal jongeren maakt van
deze sportrolwagens gebruik voor beoefening van diverse sporten: basketbal, atletiek, hockey, ... Na een 8 – tal jaar trouwe dienst, zijn de
rolstoelen aan vervanging toe.
Het verwerven van nieuwe sportrolwagens zou voor de kinderen en jongeren een mooie motivatie zijn: sporten met goed en aangepast
materiaal is uiteraard nog leuker.
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Move

producent, artistieke supervisie, marketing & communicatie

Enerzijds bestaat Move Dancecenter uit een gerenomeerde dansschool waar 30 professionele docenten lesgeven en hun talenten willen
aanleren aan anderen. De school bestaat intussen 15 jaar en werd opgericht door zaakvoerder Patrick De Coninck, die reeds 29 jaar actief is
in het dansmilieu.
Move Dancecenter is ook een opleidingscenter waar dansers begeleid en opgeleid worden om de overstap te maken naar het professionele
dansgebeuren.
Anderzijds bestaat Move Dancecenter tevens uit een erkend booking agency (licentienr. VG.381/A). Zij zorgen voor de artistieke invulling van
events waarbij dans hun specialisatie is.
Met hun dansgezelschap The Groovies, die intussen reeds 25 jaar bestaan, brengen zij dansproducties zoals:
-

Musical From The Hearts (Music Hall)
Antwerp Meets Vegas (Music Hall)
The Rose Revue (Music Hall)
…

Tevens werken zij met volledig uitgewerkte thema – blokken zoals Vegas, Cotton Club, Moulin Rouge, Disco, … en hebben een repertoire van
70 standaardacts die volledig klaar gekostumeerd, gechoreografeerd, …. zijn. Hun eigen kledingbestand bestaat intussen uit meer dan 10.000
showkostuums!
Ze werkten reeds samen met diverse nationale en internationale artiesten:
-

Bonnie Tyler
Johnny Logan
Laura Pausini
Natalia
The Gibson Brothers
…

-

De Romeo’s
Willy Sommers
Julio Iglesias Jr.
Zucchero
Belle Perez

Voor meer informatie over Move Dancecenter kunt u terecht bij:
Move Dancecenter – Patrick De Coninck
Wijngaardveld 6, 9300 Aalst
www.move-dancecenter.com
info@move-dancecenter
053/78.41.99

Soundfield

producent, showontwerp, geluids-, licht- en decorontwerp, technische supervisie

Soundfield tekent al jaren voor een geslaagde mix van licht en geluid.
Ze zorgen ervoor dat elk business event, concert, roadshow, … letterlijk in de spotlights staat en de nodige
weerklank geniet. Met oog voor detail én oor voor uw wensen. Vakmanschap, ervaring, state-of-the-art
materiaal en flexibiliteit garanderen een optimaal resultaat.
Sinds begin jaren ’80 is Soundfield geëvolueerd tot een onmiskenbare speler op de evenementenmarkt. Door
de realisatie van steeds grotere en complexere projecten kent Soundfield een organisatorische groei. Door
continue investeringen in de laatste technieken biedt Soundfield een oplossing voor elke productie; van
megagroot tot gezellig intiem, in binnen- of buitenland, out- of indoor. Een vast team ervaren medewerkers
zorgt voor een feilloze realisatie.
Soundfield is zeer actief op de corporate en entertainment markt:
-

Corporate events: Productlaunches, Exhibitions, Staffparties, Roadshows, Congres,
Presentaties, …
Enkele voorbeelden: promedia, Hyundai, Ethias, Adecco Roadshow, …
Entertainment: concerten, theaterproducties, parties, festivals, modeshows, …
Enkele voorbeelden: Natalia, Q-music, Fata Morgana, Big Band Galaconcert

Soundfield werkt met de laatst beschikbare technologieën en materialen. Door voortdurende investeringen
beschikken ze vandaag over een volledig en up-to-date aanbod. Een nauwe samenwerking en in sommige
gevallen partnership met een aantal toonaangevende fabrikanten zorgen ervoor dat ze de meest complexe
opdrachten kunnen oplossen.

Voor meer informatie over Soundfield kunt u terecht bij:
Soundfield – Jo Van den Wijngaerde
Bruisbeke 19/21, 9520 Sint-Lievens-Houtem
www.soundfield.be
info@soundfield.be
053/80.58.50
Bron: www.soundfield.be

TMC (The Magical Child)

ondersteunende partner

TMC, Michael Jackson Fanclub België wordt officieel opgericht in 1996. Ter ere van de artiest Michael Jackson, met als extra een charity
fanclub, ter ere van Jessica Van Asten.
Zij staat symbool voor alle kinderen die het moeilijk hebben in het leven.
The Magical Child is een titel van het gedicht uit ‘Dancing the dream’, geschreven door Michael Jackson zelf, waarin hij ieder uitnodigt om de
puurheid van een kind te bewaren.
Zoveel jaren was TMC de link tussen de artiest met zijn vertegenwoordigers hierin en zijn fans. In het bijzonder de mindervalide fans.
Begeleiding naar concerten, alle mogelijke regelingen, binnen- en buitenland. Magazines met juiste info verspreiden…
TMC wordt erkend door alle organisaties, zelfs door Mr. Michael Jackson. Het team wordt uitgenodigd op Neverland als bekroning voor
correct en vertrouwelijk werken. Michael ondersteunt TMC uit respect voor het goede doel. Ons kleine Belgenlandje stond samen met UK en
USA als verantwoordelijke voor de enige Birthday Party die Michael ooit met zijn fans vierde.
In deze organisatie neemt TMC de uitnodigingen naar fans op zich, alsmede het meewerken door onze contacten uit die werking. Met vooral
de wens om de Michael – spirit zeker naar het goede doel van dit event te brengen. In vriendschap en all for L.O.V.E., zoals Michael het zelf
zou zeggen.

Voor meer informatie over TMC kunt u terecht bij:
Marijke Paesen
Webpage: http://www.mjtmc.com
Facebook: The Magical Child, Belgische MJ fanclub
Email: marijke@mjtmc.com

Okapi Networking Events (ONE)

ondersteunende partner

Okapi Networking Events (ONE) organiseert diverse activiteiten en evenementen, dit zowel intern als extern.
ONE fungeert als gastheer van deze show en is tevens het centrale beginpunt alsook het centrale eindpunt.
Voor deze show stelt Okapi – Forum hun zaal ter beschikking om er een overweldige en onvergetelijke avond van te maken.

Voor meer informatie over Okapi Networking Events – Forum kunt u terecht bij:
Jo Van den Wijngaerde
www.generaliokapiaalstar.be
Forum:
Albrechtlaan 115, 9300 Aalst

Music4events

showontwerp

Music4events werd in 2006 opgericht door Gert Meert.
Music4events brengt diverse muzikale Live – acts op maat van TV shows, evenementen, teambuilding, thema concerten enz…
Inmiddels is Music4events een vaste waarde geworden binnen de muziek- en evenementenwereld.
Al de medewerkers zijn dan ook de crème de la crème van België en omstreken.
Deze topmuzikanten hebben elk hun diensten reeds verleend aan de bekendste artiesten van binnen- en buitenland, TV shows, enz…
Voor ‘This Is Now ‘ gaan ze dan ook hun beste beentje voorzetten met de volgende bezetting:
Drums:

Gert Meert

speelde oa met Chaka Khan, Leo Sayer, UB 40, Will Tura, Natalia, Tavares, 3 degrees, Philippe Catherine, Nana Vasconcelos,
Trilok Gurtu, enz …

Bass:

Bert Candries

oa met Johan Verminnen, Demis Roussos, …
Tv programma’s: de muziekkwis, Swingpaleis, Het gevoel van, …

Guitars:

Bert Verschueren

oa Helmut Lotti, Mama’s Jasje , Twins, …
Sterren op de dansvloer, enz …

Keys 1:

Steve Willaert

oa Producer van Natalia, Will Tura,
sterren op de dansvloer, componist filmmuziek oa Katarakt, Thuis, enz …

Keys 2:

Pieter Van Malderen

oa Swingpaleis, Gunther Neefs, Chaka Khan, Spendau Ballet
Tv: Op zoek naar Maria, enz …

Percussion:

Frank Michiels

oa Toots Thielemans, Clouseau, Mauranne, enz …
Tv: Steracteur Sterartiest, Sterren op de dansvloer, enz..

Tenorsax:
Trombone:
Trompet :

Wietse Meys
Lode Mertens
Jeroen Van Malderen

Backing vocals:

Ivann Vermeer
Stef Caers
Wendy Bellens

Voor meer informatie over Music4Events kunt u terecht bij:
Music4events – Gert Meert
www.music4events.be

Patrick De Coninck

regie

Patrick De Coninck heeft een belangrijke invloed op de wereld van het dansgebeuren: hij richt het dansgezelschap ‘The Groovies’ op om enkele
jaren later te volgen met de dansschool Move Dancecenter te Aalst. ‘The Groovies’ groeien uit tot een gezelschap dat zowel met nationale als
internationale artiesten samenwerkt:
-

Anastasia
Geri Halliwell
Billy Ocean

-

Julio Iglesias jr.
Will Tura
Brahim

-

Natalia
Helmut Lotti
…

Tevens maakt hij zijn naam in Vlaanderen waar door zijn artistieke medewerking aan diverse evenementen. Dit zowel voor bedrijven als voor commerciële
evenementen.
Hij geeft les in verschillende Vlaamse scholen in: Aalst, Zottegem, Wetteren, Mechelen,
Merksem, Roeselare, …
Hij is 11 jaar dansleraar in de School voor Podiumberoepen te Oostende.
Als danser mag hij het Belgisch kampioenschap meer dan eens op zijn naam schrijven.
Hij danst op diverse grote evenementen:
-

Michael Jackson Day te Londen
World Music Awards te Monaco
openingsballet van Hitkracht
…

Verder spreidt hij zijn talent tentoon in ‘Kiss And Make Up’, ‘Hello World’ van Belle Perez en
neemt hij deel aan een videoclip van Rednex.
Als choreograaf werkt hij mee aan choreografieën voor onder meer:
-

De Droomfabriek
Oei Jacques
Margriet aan zee
diverse Soundmixshows

-

Michael Jackson betekent voor mij…
Moest hij er niet geweest zijn, zou ik niet zijn wie ik ben…

Ontdek de Ster
Hitkracht
10 om te zien
…

Mich(a)el Froget

presentatie, showontwerp, choreograaf & musical staging

Mich(a)el is reeds een 20 – tal jaar actief in het vak. Op 16 – jarige leeftijd begon hij als een gepassioneerd danser. De passie voor doceren
en de mensen dichter bij een eigen dansvisie te willen brengen, gaf de aanleiding tot het choreograferen.
Mich(a)el genoot diverse klassieke, jazz en hip hop opleidingen:
Klassiek:
Jazz:
Hip Hop:

I. Bequet (B), M. Martinez (ESP), B. Cieza (ESP)
I. Bequet (B), D. Lesdemma (FR), P. Newborn (USA), R. Leeper (USA), G. Vasquez (USA)
‘Rasheed’ (FR), Popin’ Taco (USA), Shane (GB)

Zijn onuitputtelijke liefde voor muziek en beweging heeft hem tot nu toe toegang verschaft tot zowel musical, cabaret, tv – voorstellingen,
theatervoorstellingen, concerten, … zoals onder meer:
Tien Om Te Zien, Soundmixshow, Super 50, Droomfabriek, Sacrée Soirée (JP Foucault) TF 1, Hitmachine M6, …
De jonge choreograaf verrijkt zich nog met wat hij kan zien en voelen met de ambitie zo te groeien tot een vaste artistieke waarde in binnenen buitenland. Als danser werkte hij reeds voor diverse nationale en internationale artiesten:
2 Unlimited, Snap, Doctor Alban, Technotronic, Emilia, Enrique Iglesias, Nathalie Cardone, Jane Fostin, …
Als choreograaf werkte Mich(a)el reeds mee aan onder andere:
Natalia in concert, Belle Perez on Tour, Belle Perez Arena Tour, VT4 ‘Let’s Dance’, Miss Belgium, Peter Stuyvesant Tour Greece, …
Mich(a)el is tevens artistiek directeur van Move Dancecenter, artistiek directeur voor ‘Danceacademy Tour’ en
coörganisator van ‘Dirty Ballet’.
Hij is ook actief lid van het dansgezelschap ‘The Groovies’.

Michael Jackson betekent voor mij…
Mijn implicatie in het Jacksonproject is gelegen aan het feit dat ik als artiest een onwaarschijnlijke waardering
heb voor DE artiest aller tijden die wist alle vertakkingen van ons vak tot één onwaarschijnlijk geheel te gieten
dat elke danser meer dan aanspreekt.
Mijn verantwoordelijkheid is deze magie zo goed mogelijk en met respect te benaderen met de dansers en
Chris. De bagage die ik heb, geeft mij deze ruimte! Mits ik zelf ooit de imitatie aanging – hiermee ook het
gehele van Jacksonrepertoire onder de loep nam. Ik ben een Jacksonkenner en de puntjes op de i zetten is
mijn dagelijks brood.

Ton Schipper

presentatie

De Vlaamse radio- en televisiemaker Ton Schipper begint zijn radioloopbaan in 1976 als diskjockey bij de Mi Amigo drive – in show onder de
naam Gerard Bruyn. In 1977 volgt hij Stan Haag op als radiopresentator bij de zender Radio Mi Amigo en werkt hij vanuit de studio’s in het
Spaanse Platja d'Aro.
In 1978 keert hij terug naar Vlaanderen, waar hij betrokken is bij de start van enkele vrije radio’s:
-

Radio Contact
Radio Seven
Radio S.I.S

In 1980 wordt hij presentator en programmamaker bij Librado, één van de zendgemachtigde
'Uitzendingen door Derden' op de BRT.
Van 1988 tot 1992 werkt hij voor het productiehuis Televentura. Daar produceert hij programma’s
zoals Klasgenoten en Vroemtuigen voor VTM.
Als freelancer is hij vervolgens betrokken bij diverse producties van VTM. In 1994 wordt Schipper
mede – oprichter en directeur van de Oost - Vlaamse regionale televisieomroep Kanaal 3 (met
studio’s in Dendermonde). Later dat jaar stapt hij over als productie- en programmamanager bij de
nieuw opgerichte VT4.
In 2003 wordt hij directeur bij Danspunt, het Vlaams Steunpunt voor Amateurdans. Hij blijft wel in de
media actief, onder andere als programmaconsultant bij de televisieomroep Vitaya.

Michael Jackson betekent voor mij…
Als radio- en drive in-DJ in de jaren ‘70 en ‘80 maakte ik van nabij de grote invloed mee die Michael Jackson had op zowel de muzikale
evolutie als op de dans. Elke nieuwe song van Michael, zowel solo als samen met zijn broers, betekende gegarandeerd ambiance op de
dansvloer. Jacksons tophits waren bij momenten haast onontbeerlijk voor het op gang brengen van een geslaagde avond.
In de beginperiode van de videoclips was het Michael die het genre verhief tot echte kunst. Het was dan ook bij elke nieuwe song
opnieuw reikhalzend uitkijken naar de videoclip die erbij hoorde.
De stijl die Michael Jackson ontwikkelde, leeft nog steeds sterk voort in al die domeinen waar hij de onbetwiste meester was: muziek,
videoclips, dans. Zijn stempel zien we terug in alle grote dansscholen van Vlaanderen, waar zowel jong als minder jong zich uitleeft in de
geniale dansstijl die hij gestalte gaf.

Gert Meert

muzikale leiding, samenstelling muzikale bezetting

Gert Meert richt in 2006 Music4events op en is niet enkel muzikant en zanger, maar ook producer, auteur, componist, …
Hij heeft reeds met diverse nationale en internationale artiesten samengewerkt en mag tevens diverse media- en studioprojecten op zijn
palmares schrijven.

Internationaal:
-

3 Degrees
Chaka Khan
UB40
Gilbert Montagnie
Trilok Gurtu (India)
Dou Dou n’Diave Rose (Senegal)

-

Toots Thielemans
Johnny Logan
Leo Sayer
Tavares
Nana Vasconcellos (Brazilië)
…

Tura in Concert
Peter Koelewijn
Jo Lemaire
Natalia

-

Stijn Meuris
Johan Verminnen
Mama’s Jasje
…

Nationaal:
-

Media- en studioprojecten:
-

Idool 2007
Rimpelrock
Sterren Op De Dansvloer (orkest)
VT4
…

Michael Jackson betekent voor mij…
Michael Jackson was een god, een trendsetter, iemand die de popmuziek
de dag van vandaag nog steeds beïnvloedt.
Een songwriter ook die een geheel eigen stijl gemaakt heeft waar nu nog
steeds op verder wordt gebouwd. Hij was en is een grote inspiratie voor
heel veel muzikanten.

Ivann Vermeer

leiding backing vocals

Al heel jong maakt Ivann Vermeer, zoon van zangeres Nadia, brokken in de Vlaamse showbizz! De debuutsingle 'Vandaag' met zijn band ‘Piece
Of Cake’ is meteen een schot in de roos.
Ivann maakt daarna furore als solo – artiest door zijn deelnames aan Eurosong en X – factor.
In 2006 wint hij de Aantwaarpse Award voor ‘Aanstormend Talent’.
Door 3 jaar door heel de Benelux rond te touren met de Heverband, belandt hij in het circuit van backing – vocalisten en zingt samen met vele
nationale en internationale sterren zoals:
-

Paul Young
Lionel Richie
Boney M

-

Rene Froger
Leo Sayer
Rob de Nijs

Zijn voorliefde voor livebands groeit en hij werkt samen met onder andere de Lou Roman Band, Tv
Band olv Steve Willaert, …
Ivann is tevens op televisie, radio en daarbuiten te zien en/of te horen:
-

‘Sterren Op De Dansvloer"’
jingles Q – Music, Radio 2, TOPradio en Joe FM
zomerrevues in het ‘Witte Paard’ te Blankenberge (vaste waarde)

Dana Winner vroeg Ivann als special guest tijdens haar platinumconcerten in Vlaanderen.
Samen met Steve Willaert werkt hij momenteel aan een eigen repertoire.

Michael Jackson betekent voor mij…
Muziek is als ademen voor mij, neem dat weg en er is niks meer! Mocht Michael Jackson er nooit
zijn geweest, was muziek er nooit geweest zoals hij nu is.

White Milk

live captatie

White Milk is een organisatie dat instaat voor de totale audiovisuele ondersteuning van het kleinste concept tot het grootste project.
De coördinatie van beeld en klank gebeurt in eigen beheer.
Voor diverse evenementen kan hun ondersteuning aangewend worden:
-

bedrijfsvoorstellingen
vlotte presentaties
eigentijds congres
live captatie van de show
on-the-fly montering van de shots tot een energieke presentatie
...

Door de flexibiliteit, hun vakkennis en een doordachte aanpak, wordt elk evenement een unieke belevenis die niemand snel zal vergeten.

Voor meer informatie over White Milk kunt u terecht bij:
Nieuwe Pontstraat 19, 9600 Ronse
www.whitemilk.be
info@whitemilk.be
055/20.84.25
Bron: www.whitemilk.be

Concert München 1999
© Joëlle Witters/Leen Claassen voor TMC

HIStory concert Oostende 1996
© Joëlle Witters

Part I

Part II

Michael Jackson wordt een kindsterretje wanneer hij de groep
van zijn broers ‘The Jackson Brothers’ vervoegd.
Als de Jackson 5 scheren ze hoge toppen met nummers als:
-

ABC
I’ll Be There
Blame It On The Boogie
Can You Feel It

Al snel start Michael Jackson een solocarrière met hitnummers als:
-

Ain’t No Sunshine
Ben
Music And Me
Don’t Stop ‘Til You Get Enough
Rock With You
Ease On Down The Road

Part III
Na zijn hits tijdens zijn hoogdagen in de jaren ’80, wordt zijn
muziek in de jaren ’90 steeds weer naar de achtergrond
verdrongen:
-

Black Or White
Remember The Time
Heal The World
Will You Be There
Gone To Soon
You Are Not Alone
They Don’t Care About Us
Blood On The Dance Floor
HIStory/Ghosts
You Rock My World

De schijnbaar dalende ster wordt in één klap opnieuw gróót.
Dramatisch genoeg bij zijn overlijden op 25 juni 2009.

Met het album Off The Wall breekt Michael volledig door als
volwassen solo – artiest. Als ook het album ‘Thriller’ een hit en
zelfs een nog groter wereldsucces wordt, is Michael Jackson
niet meer weg te slaan uit de hitlijsten. Het zullen de hoogdagen
worden van een groot artiest.
In de jaren ’80 brengt Michael nummers uit die eenieder gekend
in de oren klinkt:
-

Off The Wall
One Day In Your Life
Billie Jean
Beat It
Wanna Be Startin’ Something
Thriller
Bad
The Way You Make Me Feel
Man In The Mirror
Smooth Criminal
Liberian Girl

Part IV

Als kers op de showtaart wordt u in dit vierde en tevens laatste
deel verrast. Uiteraard gaan we hierover niet verder uitweiden. We
willen u deze verrassing immers niet ontzeggen.

François Glorieux

persoonlijke vriend MJ

Een belangrijke datum in het leven en werk van deze veelzijdige musicus blijft 2 mei 1989. Die dag immers ontmoet hij in Los Angelos Michael Jackson
gedurende twee uur. Michael staat in bewondering voor het talent dat François tentoon spreidt. De King Of Pop blijkt gefascineerd door de composities die
François van Michaels muziek maakt. Michael Jackson vraagt hem verder te gaan met arrangementen van zijn hitnummers en een jaar later ontmoeten de twee
artiesten elkaar opnieuw. De start voor een jarenlange vriendschap…
François Glorieux wordt over de hele wereld geprezen: van Europa, USA, Latijns Amerika, Canada over Japan en China tot in het Midden Oosten en Afrika.
Hij wordt beschouwd als één van meest getalenteerde en veelzijdige muzikanten die het hele internationale circuit doorkruist, als:
-

pianist
dirigent
componist

-

ereprofessor van kamermuziek aan de Koninklijke Muziekacademie te Gent
gastprofessor aan de Yale Universiteit in Amerika
directeur van de Internationale piano master class te Antwerpen

François wordt zeer gerespecteerd door grote artiesten zoals André Cluytens, Yves Nat, Enrique Jorde, Raphael Frühbeck de Burgos, maar ook artiesten als
onder meer Michael Jackson, Stan Kenton, Paul McCartney en Toots Thielemans.
Hij werkt samen met onder meer:

-

Koninklijk Ballet van Vlaanderen
het Ballet van de XXste Eeuw
het Nationaal Ballet in Amsterdam

-

'New Tokyo Symphony’
‘Kiev Chamber Orchestra’

François dirigeert gedurende zijn leven diverse orkesten zoals:
-

‘Stan Kenton Band’ in Amerika
‘National Symphony Orchestra’ in UK

François componeert meer dan 300 werken en dit op verschillende muzikale vlakken, onder andere:
-

‘Manhattan’ voor piano en groot orkest
‘Movements’ voor piano, percussie en koperblazers
‘Farewell’ voor strijkers
‘November’ en ‘Four Sketches’ voor trombone en symfonisch orkest

Gedurende negen weken staat hij op nummer één in de Classical Hit Parade in Japan en krijgt hij twee
gouden platen.

Michael Jackson betekent voor mij…
… niet alleen een collega, maar tevens een goede vriend.
Het was Michaels grootste wens om naar buiten te komen met symfonische en instrumentale versies van zijn successen in een
persoonlijke uitvoering van mezelf. Drie van deze arrangementen (Bad, Liberian Girl en Smooth Criminal) zijn trouwens al opgevoerd door
het ‘National Symphony Orchestra’. En met groot succes!

Bron: www.francoisglorieux.com met toestemming François Glorieux

Adrian Grant

organisator

Adrian Grant is de eerste die in 1988 een Michael Jackson fanclubblad ‘Off The Wall’ uitbracht. Binnen de twee jaar wordt dit magazine
gelezen in 47 landen.
Twee jaar na het uitbrengen van dit blad,
wordt hij uitgenodigd door Michael Jackson zelf op
Neverland Valley. Hiervoor schreef hij als
eerste een artikel dat wordt gepubliceerd in de Britse
publicatie ‘Smash Hits’. Het betekent tevens
Michaels eerste cover voor dit blad.
Adrian vertoeft diverse jaren in Michaels
exclusieve interviews, …

wereld. Hij tourt mee, is aanwezig bij video- en fotoshoots,

In 1994 maakt Adrian ‘The Visual
werk en garandeert hem een exclusief

Documentary’ over Michael Jackson. Michael erkent zijn
interview in zijn derde boek ‘Making History’.

Sinds 1991 produceert Adrian ‘The Annual
deze show verder en creëert ‘Thriller Live’.

Michael Jackson Celebration’ show. In 2006 ontwikkelt hij
Met deze show tourt hij de wereld rond.

Adrian Grant is niet enkel een ervaren
een record label, hij produceert diverse
Year’.

schrijver, art director en publisher, maar tevens leider van
evenementen zoals onder andere ‘Gospel Singer Of The

Hij werkt voor diverse bladen zoals onder meer ‘Elle’ en publiceert zijn eigen magazines ‘Blink’ en ‘Urban Image’.
Adrian produceert een nieuwe stage show ‘Respect La Diva’.

Michael Jackson betekent voor mij…
Michael Jackson is en zal voor mij altijd de beste blijven! Ik ben hem
ontzettend dankbaar voor de kansen die hij mij gaf en dat ik de kans kreeg
om de geschiedenis van één van werelds grootste entertainers te mogen
documenteren.
Ik zal er steeds voor zorgen dat Michaels geest altijd zal verder blijven leven
en dat de waarheid en zijn erfenis overal, waar ook ter wereld, wordt
gepromoot.
Bron: programmaboek ‘Thriller Live’ / ‘Michael Jackson: A Visual Documentary, The Official Tribute Edition’; Adrian Grant

Roger Meert

kunstenaar, ontwerper puppets MJ

Eind jaren ‘70 vat Michael Jackson het idee op om een tekenfilmreeks te maken. Een reeks dat zich afspeelt op de achtergrond van de
showbusiness. Alle dieren uit zijn privé – dierentuin spelen hierin een belangrijke rol. Zelf speelt hij de hoofdrol in de gedaante van ‘cool bear’.
In die periode werkt Roger Meert voor de audiovisuele afdeling van uitgeverij Dupuis die gekend komt te staan onder de naam Sepp.
Studio Sepp verkrijgt de rechten op de pluchelijn
tekenstijl van Roger dicht aanleunt bij de Disney –
is, krijgt de kunstenaar de opdracht voor de
verbonden: de beslissing moet onmiddellijk
vliegtuig richting Los Angelos te zitten. En zo

dat in België zal worden verdeeld. Daar men vindt dat de
tekenstijl en omdat Michael een hevige fan van Disney
pluchelijn. Slechts één voorwaarde wordt hieraan
genomen worden en een week later dient men op het
geschiedde.

Elke dag wordt een tekening afgewerkt. Na deze
Roger Michael Jackson persoonlijk kennen. Hij
babbel. Tevens krijgt hij een rondleiding doorheen
Disneyfiguren, …

opdracht tot een goed einde te hebben gebracht, leert
wordt uitgenodigd voor een maaltijd en een gezellige
Michaels huis inclusief zijn danszaal, zijn verzameling

Roger ontrafelt tevens de geheimen van de
voor allerhande tijdschriften en brochures. De
verhaal van Don Quichot in strip uit te tekenen.

stripverhaalwereld. Hij tekent diverse cartoons en strips
Standaard uitgeverij geeft hem zo de opdracht om het

Tijdens de jaren ’90 beoefent Roger opnieuw de
schilderkunst. Zijn werken worden
gekenmerkt door enerzijds een technische perfectie en zin voor detail, anderzijds door een gedreven gevoel voor kleur en
compositie, ludieke taferelen, romantiek en authenticiteit. Hij schrikt er ook niet van terug dubbelzinnigheden
in zijn creaties te verwerken.

Michael Jackson betekent voor mij…
… een mijlpaal in mijn leven en werk. Van mijn
persoonlijk contact met de popzanger blijft me
vooral
het
het
spontane,
sympathieke,
ongedwongene, speelse enen gevoelige bij.

Timor

danser MJ

Wie de film ‘This Is It’ ziet, ziet Timor. Deze eerste persoon die in de film iets zegt, hebben we kunnen overtuigen om speciaal vanuit Los
Angelos over te vliegen voor deze indrukwekkende show!
Timor is namelijk één van de uitverkoren dansers die samen met Michael Jackson in de This Is It concerten in Londen zou aantreden.
Door het vroegtijdige overlijden van Michael spat zijn droom echter uit elkaar.
Timor danst samen met de andere achtergronddansers tijdens de herdenkingsdienst op 7 juli 2009. Hij is tevens aanwezig op de begrafenis
van de King Of Pop.
Timor danst in diverse videoclips:
-

‘Can You Feel It’ (EliZe)
‘Festa Mascarado’ (Suzanna Lubrano)
‘Blame’ (Miguel O’red) (tevens debuut als choreograaf)
‘Befri Dig Selv’ (Basim)
‘Bad Boys’ (Alexandra Burke ft. Flo Rida)

Bron: timorsteffens.come2me.nl

Christophe Lequesne (Christ’OF)

Europese MJ Sound- & Look – A - Like

Experten uit de muziekindustrie en de nationale pers beschouwen Christ’OF als één van de meest succesvolste Michael Jackson Sound- &
Look – A – Likes in Europa! Niet voor niets geeft Sony Music in 2001 Christ’OF de titel van European Michael Jackson Sound- & Look – A –
Like.
Bovendien komt hét hoogtepunt uiteraard met zijn optreden voor Michael zelf in de
Webster Hall te New York city in juli 2002. De hoogste complimenten krijgt hij van
zijn idool zelf.
Intussen lonkt het buitenland en Christ’OF treedt overal ter wereld op:
-

België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Duitsland
Engeland, Spanje
Slovenië, New York, Dominicaanse Republiek, …

Christ’OF geeft acts bij de releases van:
-

‘Blood On The Dance Floor’ in Virgin Megastore te Brussel
‘Invincible’ in het Duitse Freiburg

Hij geeft speciale performances op:
-

de avant – première in Kinepolis Brussel van de film ‘Ghost’
Michael Jackson dagen in zowel België als Nederland, Duitsland, Londen en New York

In 1996 behaalt deze Europese imitator de finale van de soundmixshow zowel

op VT4 als op RTL.

Christ’OF blijft niet stil zitten en treedt op in diverse tv – shows op
VRT, VTM, VT4, TF1, FR3, ARD, MTV, VH1 en ga zo maar verder. Tevens
genomineerde film ‘Iedereen Beroemd’.

televisiezenders als RTL, RTBF,
vervult hij een rol in de Oscar

Michael Jackson betekent voor mij…
Mijn passie begon toen ik in 1982 mijn eerste Michael Jackson album ‘Thriller”
kreeg. Wát een muzikaliteit had die man! Ik had zó een ongelooflijke bewondering
voor hem en ik begon hem te imiteren. Jaren later is mijn passie, bewondering,
respect voor Michael Jackson alleen nog maar toegenomen. Zijn muziek blijft de
hedendaagse muziekscène beïnvloeden. Zonder hem was er geen Christ’OF,
zonder hem was ik niet geweest wie ik nu ben. Hij is één van de grootste
entertainers die we de laatste decennia gekend hebben. Er zal altijd maar één dé
King Of Pop blijven en dat is Michael Jackson.

Jackson 5 – imitatoren uit Parijs

imitatoren MJ

Door hun spectaculaire overwinning van de grote talentenjacht ‘Qui sera le meilleur … sosie’ in Parijs, ontwikkelen deze topartiesten een
echte hype! Zij zijn dé copycats van de Jackson 5 en kunnen nauwelijks de opdrachten bijhouden.
Door heel wat toedoen en na diverse waters te hebben doorzwommen, kunnen we met gepaste trots melden dat we deze wereldartiesten
vanuit Parijs naar Aalst hebben kunnen halen!

Marc’s MJ Puppet Show & Tad Fray

artiesten

Marc’s Puppet Show is een muzikaal
jaar ervaring bieden zij een show dat
uniek poppentheater met internationale

spektakel voor jong en oud. Met meer dan 30
diverse muziekstijlen aandoet. Het is een
allure.

Dankzij Sony Music Belgium verkrijgt Marc’s
ontwerpen over Michael Jackson met
ongeveer één meter groot zijn. Sindsdien is

Puppet Show het recht een spektakel te
marionettes (‘The Michael Jackson Story’), die
dit concept uniek in de wereld.

Dit spektakel evolueert gedurende meer
van de poppen naar Michaels huidige

dan 20 jaar en dit door het steeds actualiseren
situatie.

Laatst werden vier nieuwe poppen
nieuwe scène, een nieuwe geluidsband en
dat over de hele wereld reist. Het betreft
werd gebracht.

gecreëerd als ode aan de overleden ster. Een
extra personages finaliseren de originele show
een set dat nog nooit door iemand ten berde

Acht Michael Jackson poppen,
levensloop van de zanger.

vanaf de Jackson 5 tot de dag van

vandaag, visualiseren de muzikale

Een unieke, originele, internationale en niet te vergeten show.

De getalenteerde zoon Tad Fray was gedurende enkele jaren lid van de populaire Waalse groep ZABOYZ. Hij maakte 4 singles en 1 full cd.
Diverse concerten en festivals stonden op het programma van Brussel over Wallonië tot Noord Frankrijk. Ook diverse televisie- en radio –
optredens in België en Frankrijk mochten niet ontbreken.
Tad Fray genoot diverse opleidingen zoals onder meer:
-

hip hop bij Brigitte Kher
hip hop met de Brothers & Sisters
oa. Klassiek en jazz met Balletomania
hip hop & jazz (prvé) voor ZABOYZ met Mich(a)el Froget, Baby en Jipi
zang met Marco Wyn & Mizzy

Voor meer informatie over Marc’s Puppet Show:
www.mps-maw.com
Bron:
. www.mps-maw.com

Paul Ambach (Boogie Boy) & Nathan Ambach

concertorganisator & muzikant

Dé concertorganisator bij uitstek, Paul Ambach, organiseert als student reeds concerten. Wanneer hij een
concert organiseert voor de studentenvereniging, verbaast hij iedereen door de legendarische John Lee
Hooker op het podium te halen.
Paul ontdekt een gat in de markt en wordt promotor van concerten. Zo haalt Paul enkele grote namen naar
België:
-

The Stones
James Brown
…

-

Frank Sinatra
Michael Jackson

In de jaren ’70 haalt hij als eerste de Jackson 5 naar België. Het concert wordt echter afgelast wegens te weinig volk.
Bij het overlijden van prinses Diana zal Michael Jackson concerteren. Drie uur op voorhand echter laat hij weten dat hij niet zal komen omdat
hij te verdrietig is om op te treden. Toch wordt een nieuwe datum vastgelegd en vier dagen later geeft Michael Jackson het beste van zichzelf.
Het wordt zoals verwacht een professionele show waarbij Michael zoals steeds goed omringd wordt.

Nathan Ambach zingt als kleine jongen in het kinderkoor van Michael Jackson tijdens het nummer ‘Heal The World’.
In 2005 stelt hij een Tribute band samen en brengt zo ode aan Luke Walter Jr. Hij wordt frontman van de Belgische blues
band Blue Hot. Nathan speelt de openingsact voor B.B. King in Vorst Nationaal. Meerdere korte optredens volgen op onder
andere het Blue Note Festival in Gent en Rythm & Blues Festival in Peer. Tevens fungeert hij als dj voor zowel clubs als op
privé evenementen.
Hij krijgt de kans om met diverse artiesten te jammen: Jamie Cullum, Nile Rogers, Macy Gray, Kid Creole, … Nathans muziek
wordt beïnvloed door de soul van Ray Charles, James Brown, …
Hij speelt als artiest tevens op diverse nationale en internationale festivals.

Michael Jackson betekent voor mij…
We zullen Michael Jackson steeds herinneren als zeer hoffelijk, professioneel en sympathiek met de promotoren. Het was een groot
entertainer die het publiek in vervoering kon brengen.
Als kind reeds was hij begaafd en gegaafd. Michael Jackson kon als geen ander overtuigen.

Bron: www.boogieboy.be / www.n8n.be met toestemming Paul Ambch

Brahim

zanger

Deze soul en R&B ster komt in 2003 met ‘Turn The Music Up’ onmiddellijk de hitlijsten binnengestormd. Hij zal niet meer uit de media weg te
branden zijn. Het nummer wordt zelfs een grote hit in Marokko!
Diverse succesvolle singles volgen:
-

‘I Wanna Be’
‘Party With Me’
‘Loco’
‘Didi (wordt hit in Marokko)’
‘P.O.W.E.R (Eurosong)’
‘What I Like About You’ (Eurosong)
‘Lamuka (Wake Up)’ (damiaanactie)
‘So Into You’
‘Dance All Night’

Intussen is Brahim een zelfzeker performer geworden die zijn eigen muzikale koers vaart.
Op ‘Evolution’ mag Brahim zijn naam plaatsen als singer – songwriter, composer en co – producer.

Michael Jackson betekent voor mij…
… een groot voorbeeld. Zijn muziek speelt een belangrijke rol in mijn leven. Toen ik een jaar of 10
was wou ik alle moves van Michael na doen. Op alle schoolfeestjes was ik tijdens de ‘free-podium’
momenten de Michael Jackson. Met mijn laatste full album Evolution (en de daaropvolgende
'Evolution Tour') vond ik dan ook de kans om een ode aan Michael te brengen. Niet alleen als
persoon was hij vredelievend, maar ook als artiest en als muzikant was hij een grote inspiratie voor
velen onder ons.

X-Session

danceformatie

De danceformatie X-Session is terug en hoe! Zeven jaar geleden besloot de groep een punt te zetten achter hun artistieke verhaal na een
indrukwekkend parcours van zeven jaar met hits als:
-

‘Bang Bang’
‘Say Yeah’
‘On & On’
‘Welcome To My World’
‘The Sky’

-

‘Number 1’
‘Destiny’
‘All Day, All Night’
‘Evil Superstar’

ZeBron:
wonnen
ook diverse prijzen …:
zippora.websitemaker.nl/jessy-music
-

Donna Awards voor ‘On & On’ en ‘Destiny’
2 TMF Awards
TMF Award voor Gene als beste zanger

… en waren niet alleen in België succesvol, maar ook in het buitenland:
-

Frankrijk
Nederland
Zweden
Japan
New York

Nu zijn ze opnieuw met de originele bezetting (Gene, Gina en Serge) in artistieke actie geschoten.
De laatste tijd zijn ze opnieuw zeer regelmatig in de media te vinden en Vlaanderen is dan ook blij dat deze danceformatie aan een nieuw
hoofdstuk begint. Ze zullen in de toekomst met nieuw materiaal op de markt komen en diverse optredens zullen volgen.

Michael Jackson betekent voor ons…
Serge: mijn broer danst bij Justin Timberlake, waardoor er ook connecties zijn met de dansers van Jackson. Michael Jackson is dan ook
een groot voorbeeld voor mij, zo een beetje mijn grote ‘broer’ in het dansmilieu.
Gina: toen ik met optreden begon, playbackte ik heel vaak Janet Jackson. Ik heb dan ook grote bewondering voor wat haar broer
verwezenlijkt heeft.
Gene: De muzikaliteit en de klanken van zijn muziekstukken zijn absoluut ongeëvenaard. Naar zo een topartiest kijk ik enorm op.

Magnolia Pinto

zangeres

Reeds op tweejarige leeftijd maakt Magnolia melodieën. Ze heeft dan ook een goed
voorbeeld aan haar vader die een Braziliaanse performer, danser en zanger is. Op
vijfjarige leeftijd begint ze een opleiding Ballet en Moderne Dansen.
Enkele jaren later zingt Magnolia in een koor en auditeert voor de VTM Soundmixshow
en Star Academy.
Omdat het ballet te klassiek is voor haar, wordt ze beïnvloed door hip hop. Ze start
onder andere street dancing met Jobo & 5th Avenue Dance Crew. Hierdoor leert ze
steeds meer mensen kennen en werkt ze mee aan diverse commercials (D&D
Productions, …) en video’s (Hush, Rush, Little Milk, Scorpio ft. Zenna, …).
Magnolia zingt tevens als backing vocal en zingt in onder meer Mix6T.
Intussen zingt Magnolia samen met diverse groepen en doet niet alleen België,
Nederland en Frankrijk aan, maar tevens Spanje, Amerika, …
Magnolia verdient tevens haar sporen als actrice in diverse films die in 2010 zullen
uitkomen.
‘Love is Life and music is my key …’

Michael Jackson betekent voor mij…
Michael Jackson is voor mij een bron van inspiratie met onvoorwaardelijke liefde en positieve energie die hij iedereen wil laten voelen en
horen. Net dezelfde waarde waar ik als artiest ook achter sta en mee werk.
Michael was voor mij veel meer dan een gewone fantastische performer. Hij luisterde en volgde zijn hart en dat is wat we naar mijn gevoel
meer zouden mogen doen. Hij heeft zijn taak hier goed benut en een verschil gemaakt op de hele aardbol. En zijn energie blijft aanwezig in
alles waar hij een deel van uitmaakt.
Hij was, is en zal altijd ‘The King of Pop' blijven!

De Romeo’s

popgroep

Chris Van Tongelen vertolkt rollen in diverse musicals:
-

Frederic Trumper in de Abba musical Chess
‘de prins’ in Sneeuwwitje en Assepoester
Grace in Amsterdam
Tybalt in Romeo & Julia in Vlaanderen en Nederland

-

Musicals Gambler en Gaudi in Mönchengladbach & Keulen
Ben in Antwerpen
Zaad van Satan, een groots opgezet openluchtmusical
als priester in Dracula

Chris speelt tevens Bart Van den Bossche in de soap Familie. Hij tourde met zijn eigen Musicals From The Heart door Duitsland, Zwitserland,
Nederland en Vlaanderen. Tevens is hij uitvoerend producent geweest van De Komediantenrevue, Caals zingt Hazes en Grease.
Davy Gillis vertolkt rollen in diverse musicals:
-

eerste K3 musical
Sky in Mamma Mia

-

Romeo in Romeo & Julia
‘de prins’ in Doornroosje en Sneeuwwitje in Nederland en België
(genomineerd: beste hoofdrolspeler Vlaamse Musicalprijzen)

Hij acteert in Familie, Vennebos, Rupel, Verschoten en Zoon en Wittekerke.
Gunther Levi vertolkt rollen in diverse musicals:
-

Hoofdrol in Pallieter
Eenzaam zonder jou

-

hoofdrol in Alladin
hoofdrol in ‘The Young Ones’ (Laine Theatre Art School UK)

Gunther Levi neemt deel aan de Soundmixshow van Hennie Huisman. Hij presenteert de Super 50 en treedt regelmatig aan in Tien Om Te
Zien. Hij vertolkt rollen in ‘Wat Nu Weer’, ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ en speelt Peter Van den Bossche in Familie. Hij leent zijn stem voor de
Vlaamse versie van de Disney – tekenfilm ‘Anastasia’. In Theater Het Klokhuis en bij het gezelschap Les Flamands treedt hij aan met stukken
van Tennessee Williams en Vaclav Havel.
De drie Romeo’s spelen samen in de musical Grease.

Michael Jackson betekent voor ons…
Zoals zo velen zijn ook wij grote fans van de enige echte King Of Pop.
Het is fantastisch wat Michael Jackson de moderne muziek zoals wij die nu kennen,
heeft bijgebracht.

Bron: www.deromeos.be met toestemming Chris Van Tongelen

Sasha Rosen

musical zangeres

Wanneer de Nederlandse Sasha Rosen bij het Nederlands Kindertheater (NKT) zit, wordt de artistieke leiding gevraagd te zorgen voor een
groep kinderen die zullen meezingen met Michael Jackson tijdens ‘Heal The World’ in zijn Dangerous Tour. In Nederland behoort Sasha tot de
gelukkigen! Als enige heeft ze hem ook backstage gezien en gesproken!
Bij de theatergroep Jeans, werkt ze als zangeres en danseres mee aan de shows 7, 8 en 9. Bij Jeans 9 was ze tevens vocal captain.
Aan de Engelse Guildford School of Acting ontvangt ze een Singing – progress Award en zingt mee met de GSA Singers in Guildford en
omstreken.
Na haar opleiding succesvol af te ronden, speelt ze diverse rollen in musicals:
-

‘Julia’ in Romeo en Julia (Music Hall) in zowel België als Nederland
‘Noura’ in Dolfje Weerwolfje
‘Sneeuwwitje’ in de gelijknamige musical van Studio 100 (nominatie Vlaamse musicalprijzen)
‘Sophie’ in Mamma Mia! van Stage Entertainment in zowel België als Nederland (nominatie Vlaamse musicalprijzen)
alternate ‘Belle’ in Beauty and the Beast van Stage Entertainment in Antwerpen
‘Sandy’ in Grease van Music Hall en V&V Entertainment (nominatie Vlaamse musicalprijzen)
‘Lilly’ en alternate ‘Grace’ in Annie

Verder is ze de zangeres van:
-

Ketnetband (2004 – 2006)
Studio 100 TV Band (voormalig BemBem Band)

Ze speelt rollen in K3 en het ijsprinsesje, Finals, Spoed en Wittekerke (Sanne). Nu treedt ze
regelmatig op met haar vriend Davy Gilles en pianist Bert Gooris.

Michael Jackson betekent voor mij…
Door mijn aantreden in ‘Heal The World’ ben ik sinds 30 juni 1992 een enorme fan van hem
geworden. Het was een raar gevoel, alsof ik verliefd op hem was geworden! Maar wat een man,
wat een artiest, wat een legende! Ik kocht alles wat er van hem te kopen viel.
Die gekte verdween wel met de jaren, maar een fan ben ik altijd gebleven. Wat er ook over hem
gezegd en geschreven werd, het bleef een fantastische artiest, die ongelooflijk kon zingen,
dansen, entertainen, muziek en teksten kon schrijven.
Toen Michael Jackson jaren later terugkwam naar Nederland voor de History Tour, ben ik toen
mee geweest als begeleider van de kinderen.
Ik luister nog altijd naar zijn muziek. Ik heb zijn boeken nog in m’n kast staan en ik blijf het een
ongelooflijke artiest vinden. Michael Jackson is nog altijd The King of Pop!

Sandra Kim

zangeres

Sandra Kim is dé artieste die ons land op de wereldkaart van het Eurovisie songfestival zette! Maar ze is meer dan dat. Sandra brengt diverse
nummers uit zoals:
-

‘J’ Aime La Vie’ (dubbel platina)
generiek van de tekenfilm ‘Il était une fois la vie’
‘Omdat Ik Van Je Hou’ met Will Tura
‘Bel Me, Schrijf Me’ met Luc Steeno (goud)
‘J’ Aime Mon Pays – Ik Hou Van Mijn Land’ met Luc Steeno
‘Door Veel Van Mij Te Houden’ met Frank Galan (goud)

-

‘Heel Diep In Mijn Hart’ (Vlaamse versie My Heart Will Go On)
‘Song For Kosovo’ met Paul Michiels en Helmut Lotti
‘Vivere Uguale’
‘No, n’ha l’eta’ – gala Eurovisie songfestival
‘Dancing In The Street’ als The SouldivaZ

Sandra Kim maakt ook de prachtige Franse versie van ‘I Just Can’t Stop Loving You’ van Michael Jackson: ‘J’ai pas fini de t’aimer’.
Ze eindigt telkens opnieuw hoog op diverse festivals:
-

3e plaats op ‘Festival de la chanson’
4e plaats op festival ‘Ambrogino d'Oro’

-

winnaar Eurovisie songfestival met J’Aime La Vie’
2e plaats internationaal festival van Yamaha in Tokyo

Ook musicals zet ze met verve neer: ‘Les Misérables’, ‘Musicals From The Heart’.
Sandra Kim speelt een rol in de TV – film ‘Les Fripiats’ voor RTBF. Op dezelfde zender zetelt ze in
de jury van ‘Pour La Gloire’. Op RTL – TVI presenteert ze het muziekprogramma ’10 qu’on aime’.
Internationaal gaat het Sandra voor de wind. Diverse landen vallen voor haar talent:
-

België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk
Noorwegen, Denemarken, Zweden, Spanje, Portugal, Zwitserland
Amerika, Turkije, Japan

Bron: www.sandrakim.be

HIStory
29.08.1958
1968
?
1972
1977
1979
1982
1985
1986
1987
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009

Michael Jackson
Michael Joseph Jackson wordt geboren als zevende kind van Katherine Esther Scruse en Joseph Jackson.
Jackie, Tito en Jermaine Jackson startten met The Jackson Brothers. Later vervoegden ook Marlon en Michael de groep. Later werd de
groepsnaam veranderd naar The Jackson 5.
The Jackson 5 kreeg een contract aangeboden door Motown Records.
De naam van de groep wordt opnieuw gewijzigd naar The Jacksons omdat ze wisselden van platenlabel.
Het eerste album van Michael Jackson komt uit met onder andere het nummer Ben. Dit was het titelnummer van een thriller voor kinderen
en ging over een jongen die bevriend is met een rat, genaamd Ben.
Michael Jackson vertolkt de rol van vogelverschrikker in de film ‘The Wiz’. Hier ontmoet hij Quincy Jones en Diana Ross.
Het album ‘Off The Wall’ wordt uitgebracht.
Het best verkochte album aller tijden ‘Thriller’ wordt uitgegeven met successen als ‘Beat It’ en ‘Wanna Be Startin’ Something’. Door de
spectaculaire videoclips stijgen de verkoopcijfers razendsnel en wordt de muziekindustrie weer op gang getrokken na een periode van
recessie.
Het nummer ‘We Are The World’ met Lionel Richie voor de hongernood in Ethiopië wordt één van de snelst verkopende platen ooit.
De 3D – film ‘Captain Eo’ wordt exclusief in alle Disneyparken vertoond.
Het studioalbum ‘Bad’ wordt voltooid met nummers als ‘Bad’, ‘Man In The Mirror’ en ‘Dirty Diana’.
Het album ‘Dangerous’ wordt uitgegeven met onder andere ‘Black Or White’. Een nummer waarvoor Jackson bekritiseerd werd door zijn
dansscène op het einde van de clip waarin hij schreeuwde en agressief gedrag vertoonde.
Michael Jackson geeft een spraakmakend interview met Oprah Winfrey. Het gevolg was dat ‘Dangerous’ opnieuw hoog in de hitlijsten stond.
Tijdens dit interview verklaart hij tevens aan de huidaandoening vitiligo te leiden.
Datzelfde jaar wordt hij beschuldigd van kindermisbruik, maar het komt niet tot een proces.
Michael huwt Lisa Marie Presley, dochter van Elvis Presley. Achttien maanden later gaan ze uit elkaar.
De dubbel – cd HIStory: Past, Present and Future Part I’ komt uit. Hieruit komt het nummer ‘Scream’ met zijn zus Janet dat een hit wordt.
Datzelfde jaar gaat hij op tour met zijn HISTory World Tour.
Het tweede huwelijk van Michael Jackson met Debbie Rowe wordt voltrokken.
Het album ‘Blood On The Dance Floor: HIStory in the Mix’ wordt uitgebracht. Een album dat als een vervolg wordt gezien op zijn vorig album
en vooral in Europa succes had.
Datzelfde jaar wordt zijn eerste zoon Michael Joseph Jackson geboren.
Michael krijgt een dochter: Paris Katherine Jackson.
De scheiding van Debbie Rowe is een feit.
Het album ‘Invincible’ krijgt dubbel platina. In de videoclip van het nummer ‘You Rock My World’ treden onder andere Marlon Brando en
Chris Tucker aan.
Er ontstaat een vete tussen Michael en het label Sony waardoor zijn album nauwelijks wordt gepromoot.
Een nieuw arrestatiebevel wordt uitgevaardigd en Michael wordt opnieuw beschuldigd van kindermisbruik. Het komt dit keer wel tot een
proces.
Michael Jackson wordt vrijgesproken van kindermisbruik.
Velen beschuldigen Michael ervan zijn Neverland Ranch te verwaarlozen en werknemers niet te betalen. Daarop sluit hij een deel van
Neverland en betaalt hij de achterstallige lonen van de betrokken werknemers.
Eind van dit jaar meldt een Nederlandse website dat begin 2008 een nieuw album zou uitkomen.
e
Naar aanleiding van de 25 verjaardag van het album ‘Thriller’, wordt een speciale uitgave op de markt gebracht. Hierop staan negen
nieuwe nummers en zes nieuwe uitvoeringen.
‘Hold My Hand’, een nummer met Akon, lekt uit.
24 seconden van ‘A Place With No Name’ lekken uit. Op 5 maart van dit jaar geeft Michael een persconferentie waarop hij zijn
afscheidsconcerten ‘This Is It’ in Londen, aankondigt.
Op 25 juni van dat jaar overlijdt de King Of Pop op 50 – jarige leeftijd in zijn huis in Los Angelos. Twee weken later vindt een
herinneringsceremonie plaats in het Staples Center te Los Angelos.
Op 3 september wordt Michael uiteindelijk begraven in het Forest Lawn Memorial Park in Glensdale.
Enkele maanden later komt in oktober eerst de single ‘This Is It’ en later de gelijknamige film uit.
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