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Hoe is het je gelukt,
voorprogramma worden
van Heather Peace?
“Een vriendin attendeerde mij op de wedstrijd
die Heather op haar Facebook had staan. Ze
zocht een voorprogramma voor elk concert tijdens haar tour door Engeland. Fans mochten
stemmen en uit de laatste drie overgebleven
zangeressen zou Heather dan hoogstpersoonlijk voor iedere show eentje kiezen. Ik kon het
niet geloven toen ik op Facebook zag dat ik uit
duizenden was uitverkoren. Voor het eerst in
mijn leven heb ik letterlijk een sprong gemaakt
van blijdschap!”

Was je nerveus in de weken
ervoor?
“Nee, eigenlijk helemaal niet. De enige keer dat
ik nerveus ben geweest voor een optreden,
was toen ik speciaal werd ingevlogen naar het
vrouwenfestival van Travel Women op Lesbos.
Want dan moet je het toch waarmaken.”

Heb je al veel podiumervaring?
“Ja behoorlijk. Als frontvrouw van de band
MICK speelde ik tijdens Koninginnedag op het
Leidseplein in Amsterdam, ik heb op Schollenpop gespeeld en op het Haagse Lust Festival
met KANE en Racoon. We hebben ook een single uitgebracht: City Lights. Met de band Odd
Establishment heb ik ook veel opgetreden en

18 WWW.ZIJAANZIJ.NL

Wie gingen er allemaal mee
naar Brighton?
“Mijn vriendin Vicky, nog twee vriendinnen
en ik zijn met z’n vieren met de auto gegaan,
via de tunnel vanuit Calais. Vier andere vriendinnen namen het vliegtuig en een vriendin
uit Engeland kwam ook. Ik heb zelf als tiener
een paar jaar in Darlington gewoond met mijn
moeder. De wekker ging al om 3.30 uur! Dus
toen we rond 11.30 uur in ons appartement in
Brighton aankwamen, hebben we eerst even
geslapen.”

En toen was het zover...

De Haagse singersongwriter
Micky Kieboom werd uit
duizenden gekozen om in
het voorprogramma te
spelen van zangeres en
actrice Heather Peace
(Lip Service) in Brighton,
Engeland. “Het was
onvergetelijk!”.

micky

H

et sexy, hese stemgeluid van singersongwriter Micky Kieboom (29) uit
Den Haag is in Nederland al een tijdje
bekend onder het roze uitgaanspubliek.
Zo stond ze bijvoorbeeld op het feest Soulheaven, het gayfestival The Hague Pride en
het lesbische festival DARE. Langzaam breidt
haar roem zich nu ook uit naar het buitenland.
Ze werd ingevlogen naar het vrouwenfestival
op Lesbos, Griekenland en nu mocht ze optreden als voorprogramma van zangeres en actrice Heather Peace, bekend als politieagente
Sam Murray in de lesboserie Lip Service.

tegenwoordig speel ik veel met de metalband
Dead Market. Sinds anderhalf jaar sta ik ook
vaak solo met alleen mijn gitaar op Nederlandse podia. Ik schrijf mijn eigen liedjes. Mijn
liefde voor muziek zat er al jong in, mijn vader
was eigenaar van het rockcafé de Franse Bulldog in Scheveningen.”

gekozen, kwam op mij af toen ik even buiten
stond. Ze zei: ‘We came here to hate you, but
you were so good!’”

Hoe ging het optreden?
“Helemaal goed! Een optreden is nog nooit
zo snel voorbij gegaan. Ik heb zes liedjes
gespeeld, allemaal eigen werk. Een song ging
over het naar dit optreden toeleven: Counting
down the days. Het laatste liedje dat ik zong
ging over mijn vriendin Vicky, Oh how the heart
grows fond, over hoe ik haar miste toen ze
haar familie in Australië bezocht. Een klein half
uur na mij kwam Heather op. Na de adrenaline
van het spelen was ik helemaal zen. Omdat het
goed was gegaan stond ik enorm te genieten.
Heather was steengoed, live komt ze beter tot
haar recht dan op haar album.”

Heb je Heather nog ontmoet?

“Die zaal, de Brighton Dome Corn Exchange,
was on-ge-loof-lijk mooi. Ik heb nog nooit op
zo’n mooie locatie gespeeld. Hier heeft Abba in
1974 het Eurovisie Songfestival gewonnen met
Waterloo. Een crew-lid van Heather heeft trouwens nog mijn leven gered. Ik dacht dat ik overal aan had gedacht, had zelfs een nieuwe gitaar
gekocht, maar bij de soundcheck, vlak voor het
concert ontdekte ik dat ik een stekkertje voor
Engelse stopcontacten voor mijn paddle board
was vergeten! Van hem kreeg ik een kabeltje, ik
mocht het zelfs houden, voor volgende optredens in Engeland zei hij. Zo lief!”

Hoe was het publiek?

“Ik schrok me eerst rot! Ik was net klaar met
mijn soundcheck, stond nog op het podium,
vliegen opeens de deuren open en stormen
honderden enthousiaste fans de zaal in om
een mooie plek vooraan te bemachtigen. Ze
waren eng geschminkt en verkleed, want het
was Halloween! Het publiek was heel gaaf, ik
heb ze aan het gillen gekregen, met honderden
steken ze elkaar aan, dat is makkelijker dan
voor tien mensen optreden. Dat was ook mijn
functie hè, de mensen opwarmen voor Heather. Ik kreeg warme reacties, heb ook nu veel
meer volgers op Twitter. Een van mijn concurrenten, die zelf vijftig stemmen meer had dan
ik op Facebook maar niet door Heather werd

zingt voor

Heather Peace

“Ja ik heb na afloop op haar kleedkamerdeur
geklopt. Ze zat met haar vriendengroep te
chillen. Brighton bleek haar woonplaats te zijn.
Ze was onwijs aardig. Ze vond het cool om me
te ontmoeten zei ze en vroeg of we een biertje
kwamen drinken. Toen ze me uitkoos als voorprogramma had ze zich helemaal niet gerealiseerd dat ik als enige uit Nederland en niet
uit Engeland kwam, vertelde ze. Ze zei dat dit
de grootste zaal was van de hele tournee. Ze
was heel lief. Trouwens niet zo lang als ik had
verwacht maar wel dunner. In Lip Service was
ze mijn favoriete personage: stoer van buiten
maar zacht van binnen. Ik wilde nog vragen of
er een derde seizoen komt, maar inmiddels
had ik gelezen dat dat er helaas definitief niet
in zit. Ik heb een selfie gemaakt met haar.”

Verder nog wat van Brighton
gezien?
“Ja Brighton was te gek, heel veel gaybars en
heel tolerant. En iedereen ging compleet uit
zijn dak omdat het Halloween was. De dag erna
hebben we genoten van de schattige straatjes,
de leuke koffietentjes, de prettige sfeer en de
hartelijke, lieve mensen. Het was heerlijk weer.
De Pride schijnt hier ook heel groot te zijn, het
is een echte gaystad. Terug in Den Haag misten we Brighton echt. Al met al: het was een
unforgettable experience.”
www.mickykieboom.com
Twitter: @mkieboom
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