
“Ontwapenend! Hartverwarmend!“ 
“Ze is geboren om op een podium te staan.” 
“Gelachen en gehuild, bijna twee uur lang!” 

‘Mijn Kleine Huis’  
theatertour 2020


Na een uitverkochte korte serie eind 2018 van haar theatershow ‘Mijn Kleine Huis’ met 
werken van haar eerste Nederlandstalige album MOMENTUM is DO terug. Van januari t/m 
maart 2020 is ze in 22 theaters door het hele land te horen en zien. Met een akoestische 
voorstelling waarin we dat grietje dat we kennen van ‘Heaven’ zien uitgroeien van jong 
meisje met grootse dromen naar jonge vrouw die vol in het leven staat. Met deze intieme 
show weet ze het publiek op integere en spontane wijze te ontwapenen en te roeren. Ze laat 
zich muzikaal en persoonlijk van een kant zien die de meesten niet van haar kennen. 

De passie voor muziek 
Opgroeiend in een muzikaal gezin werd de liefde voor muziek bij DO met de paplepel 
ingegeven. Toch was daar nooit eerder de ambitie er haar professie van te maken. “Als jong 
meisje was het mijn grote droom arts of proftennisser te worden. Nooit had ik gedacht, na 
één spontaan optreden in de plaatselijke kroeg, mijn hart te verliezen aan het podium en de 
muziek. Inmiddels heb ik de hoogte- en dieptepunten van het vak allemaal mogen ervaren 
en gelukkig is de passie gebleven. Misschien is die nu zelfs wel groter dan ooit. Meer dan 
ooit volg ik mijn hart, kies ik mijn eigen weg. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. 
Het heeft ook zijn weerslag gehad op mijn plezier in mijn vak. Je wordt getest, en als je ‘m 
doorstaat ben je er na al die jaren nog. Gaat je hart sneller kloppen voor muziek, geef je er 
alles voor op? Daarom weet ik ook dat ik toen op 14-jarige leeftijd de juiste keuze heb 
gemaakt om alle zekerheden overboord te gooien er helemaal voor te gaan.” 


Laatbloeier 
“De afgelopen jaren ben ik wat minder zichtbaar geweest voor het grote publiek. Ik heb 
twee kindjes gekregen, een jongen en een meisje (resp. bijna 6 en 3 jaar), dat heeft wel wat 
aandacht gevraagd, als ik het zo mag zeggen. Maar ook op muzikaal gebied moest mezelf 
opnieuw ontdekken; een nieuw ijkpunt vinden en weer even voelen waar het ooit allemaal 
begon. Ik was m’n ‘sparkle’ kwijt. Ik ben niet meer dat meisje van ‘Heaven’. Tussen toen en 
nu is er heel veel veranderd. Kinderidealen hebben plaats gemaakt voor een volwassen 
realiteit. Natuurlijk, kan ik me soms weer even verliezen in grootse dromen, maar de realiteit 
klopt toch ook weer bij me aan. Dan is het de kunst die ‘sparkle’ te behouden, je moet dat 
meisje van 14 soms weer even laten huppelen. Na meerdere muzikale omzwervingen ben ik 
weer terug gekomen bij mijn kern. Ik ben eigenlijk in veel dingen een laatbloeier geweest. 
Voor mij kwam het grote succes dan ook een beetje snel. Ik wist wel wát ik wilde maar hoe 
dát dan voor elkaar te krijgen is een tweede. Trial en error zijn een fijne leermeester maar het 
liefst niet voor het oog van de kijker. Ik was ontzettend naïef, heb me nooit gerealiseerd hoe 
machtig ‘media’ is. En dan bedoel ik vooral het orgaan, niet de personen. Als ik gevraagd 



werd door een glossy, durfde ik niet vriendelijk te bedanken, je moet immers blij zijn dat ze 
je vragen. Ik ben opgevoed met het idee dat afwijzen onbeleefd is. Voor ik het wist stond ik 
met té blonde haren in een zuurstokroze glamourjurk op de cover. Daar is in principe niks 
mis mee, behalve als je helemaal niet van zuurstokroze houdt! De realisatie dat je dat beeld 
niet in een handomdraai weer kan corrigeren naar wie je dan wel bent kwam een beetje laat 
bij mij, geloof ik. Ach, wijsheid komt met de jaren, hoor ik mijn oma dan zeggen. En dan lach 
ik er maar om. Niets is voor eeuwig…en die roze jurk heb ik inmiddels uitgetrokken ;).


Het fijne is dat ik deze ervaringen en leermomenten heel mooi heb kunnen verwerken in mijn 
laatste plaat MOMENTUM en theaterprogramma ‘MIJN KLEINE HUIS’. Tijdens de show 
vertel ik verhalen en anekdotes bij de liedjes. Het is niet ge-script. Ik heb in grote lijnen in 
mijn hoofd zitten wat ik bij welk liedje wil vertellen. Maar soms komt er spontaan een andere 
anekdote boven en dan vertel ik daarover. Spontaniteit en ruimte voor creativiteit zijn voor 
mij heel belangrijk. De emotie overbrengen naar het publiek, daar gaat het om. En zonder 
script kan dat alleen als het puur en oprecht is. Alles wat ik vertel is eerlijk, en dat voelen 
mensen. Het schijnt dat je intuïtie binnen een tiende van een seconde heeft bepaald wat je 
van iemand vindt. Dus daar heb je het weer, die eerste indruk. De ene show is daardoor net 
wat anders dan de ander. Kan je lekker twee keer komen zonder het gevoel te hebben dat je 
naar precies dezelfde grap zit te luisteren, haha!


Nieuw ijkpunt 
Bij het maken van mijn album en de theatervoorstelling kwamen de creatieve impulsen voor 
het eerst van het begin tot het eind van mij, zoals het eigenlijk ook hoort. In plaats van dat 
afwachtende meisje te zijn, nam ik het heft in eigen handen. Alle mensen met wie ik heb 
gewerkt, van schrijvers en producers tot de fotografe en grafisch vormgever, ze zijn zonder 
uitzondering mijn favoriet op hun vakgebied. Ze zijn ‘hand-picked’ om hun kwaliteiten. Ik 
ben er vanaf dag een van overtuigd geweest dat hun bijdrage mij in mijn sterke punten zou 
ondersteunen. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat ik mijn album ‘MOMENTUM’ met 
hen heb mogen maken, het werd het nieuwe ijkpunt waar ik naar op zoek was. 


In tegenstelling tot vroeger was het maken van deze plaat geen blok aan mijn been maar 
een inspirerend traject. En het smaakt naar meer! Momenteel ben ik voornamelijk bezig met 
het schrijven en voorbereiden van een nieuw album. Het wordt wederom Nederlandstalig en 
ik verheug me enorm op mijn nieuwe songs in het theater te laten horen. Het is het leukste 
wat er is om te spelen voor mensen die een kaartje hebben gekocht speciaal voor jou. Wat 
een eer! Ze geven mij als artiest de kans van mijn hobby mijn beroep te maken. Daar ben ik 
elke dag dankbaar voor!


De ‘MIJN KLEINE HUIS’ theatertour start op 17 januari in Wijk bij Duurstede en sluit af 
op 27 maart in Amstelveen. Voor de volledige speellijst: www.domusic.nl. 
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Voor meer informatie, hi-res beeld of een persoonlijk interview met DO:
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