IDOLS

ANTI-TALENTEN

I

dols, daar bleef je nog echt voor thuis. En niet
alleen vanwege die paar ruwe diamantjes met een
dijk van een stem. Tijdens de auditierondes rolden
we huilend van het lachen van de bank vanwege de
schaamteloze anti-talenten die hun paar minuten roem kwamen pakken. Leedvermaak van
de bovenste plank, soms gemixt met een
vleugje medelijden bij het messcherpe jurycommentaar.
‘Klompen -Vincent’ uit Drenthe laveerde zichzelf al klompendansend kortstondig de showbizz in. Ook Herman – ‘I’m a
dancer’ – Berghuis wist als een kermisattractie wat euro’s bij
elkaar te harken in het schnabbelcircuit.
André – Koning van de lach – Pronk kan
echt niet zingen, maar is dankzij Idols
en X Factor nog steeds te boeken als
figurant-acteur, bingodraaier, zanger
of organisator. Een groepje afvallers reisde zelfs nog even samen
rond met de Antihelden-tour.

SUCCESNUMMERS

O

ud-kandidaten
Marco Borsato,
Gerard Joling, Jim Bakkum, Jamai Loman en Douwe Bob
bouwden stuk voor stuk een stevige carrière op. Maar de meeste
talentenjachtkandidaten blijken eendagsvliegen. Iris, Lisa,
Rochelle; wie kent ze nog? Of Martin, de operazanger uit
Holland’s got talent? Toch zijn er genoeg uitzonderingen om het
succes van het genre voort te laten duren. De belichaming van
die droom is de Amerikaanse Kelly Clarkson. De allereerste winnaar van American Idol (2002) is multimiljonair en meervoudig
Grammy Award-winnaar. Zo hard gaat het niet in Europa. Maar
Sandra van Nieuwland uit The voice stond wel met drie singles
in de top-10 en is nog steeds aan het werk als zangeres. Dat
geldt ook voor Niels Geusebroek (The voice) en Eva Simons (Popstars - The rivals, nu jurylid in Idols). Nielson en Maaike Ouboter
(De beste singer-songwriter) zijn we ook nog niet vergeten.

VALSE NOTEN

O

phef doet de kijkcijfers geen kwaad. Gordon haalde de voorpagina’s tot in de VS en China met
zijn vraag aan kandidaat Xiao Wang van X Factor of hij soms ‘nummer 39 met rijst’ ging
zingen. Bij het Meldpunt Discriminatie regende het klachten. Jaren daarvoor wenste Gordon
ook al een kandidate van Idols een ‘nekschot’ toe. Later beloofde hij dát in ieder geval nooit meer te
doen. Ook never a dull moment met de broertjes Saunders. ‘Wandelend kladblok’ Ben won de eerste
Voice en Dean in datzelfde jaar Popstars. De plotsklaps bekende broers kwamen daarna voornamelijk
in het nieuws vanwege hun losse handjes. Ben werd gearresteerd omdat hij een verkeersregelaar
klappen gaf en Dean kreeg een stevige celstraf voor het in brand steken van de auto van zijn schoonouders en het slaan van zijn ex. Dat Voice-juryleden Anouk en Marco Borsato niet de beste vrienden
bleken, was recentelijk hét gesprek bij de koffiemachine. ‘Anouk is vooral bezig
met Anouk’, zei Borsato. De zangeres reageerde voor haar doen opmerkelijk mild
en goot er minzaam een lading zand over: ‘Ik heb een olifantenhuid.’
● IDOLS, WOENSDAG 20.30 RTL 5
MIKRO GIDS 13

9351547_M_M1612verhaal 1.indd 13

10-03-16 10:50

