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                              Walk off the Earth loopt zo met je weg 
 
Jong en oud hebben zich voor de deuren van de Melkweg verzameld. Gezamenlijk 
wachtend op het moment dat de deuren zich zullen openen en iedereen een plek 
kan zoeken zo dicht mogelijk bij het podium. Vandaag speelt Walk off the Earth. 
De band die na jaren muziek maken doorbrak op Youtube met hun cover van 
"somebody that I used to know". Maar weinig mensen hadden het filmpje van de 
vijf muzikanten spelend op één gitaar niet gezien en dat is te merken. Het concert 
is uitverkocht.  
 
Onder luid gejoel betreden ze het podium waar ze meteen een feestje bouwen door 
eigen nummers af te wisselen met hun beroemde covers. Typerend aan hun YouTube 
filmpjes is dat er met de instrumenten gegooid wordt en ook dat ontbreekt hier niet. 
Menig keer moet een roadie een duik maken om een verdwaalde ukelele op te vangen. 
Maar niet alleen ukeleles vliegen in het rond. De leden van Walk off the Earth hebben 
een heel arsenaal aan instrumenten. Trompet, mondharmonica, drums en andere 
percussie-instrumenten passeren de revue. Hun timing is fantastisch in combinatie met 
hun podiummoves. De samenzang is zuiver en vol. Ook de interactie met het publiek 
wordt in acht genomen door deze muzikanten. Er wordt een ukelele weggegeven, een T-
shirt en plotseling staan zangeres Sarah en zanger Gianni midden tussen het publiek.  
Tussen de nummers door is er af en toe tijd voor een jam. Drums, gitaar en bas barsten 
los in een geïmproviseerd samenspel. Soms is het een beetje teveel van het goede en 
word je weggeblazen door drumgeweld. Maar het enthousiasme straalt er bij iedereen 
vanaf en het muzikale kunnen is van een hoog niveau.  
Als semi-finale spelen ze het nummer "summer vibe" waarbij er amicaal een jointje 
rondgaat op het podium en ballonnen op het publiek neerdalen. Het echte hoogtepunt is 
echter het moment waarop de bandleden zich rond een gitaar scharen. In het echt is hun 
cover van "somebody that I used to know" net zo'n hit als op Youtube en wellicht nog 
indrukwekkender. "Wat een artiesten!", hijgt een bezwete man na als hij de zaal uitloopt. 
Daar wacht de fans nog een verassing. De bandleden staan klaar voor foto's en 
signeersessies. Om hen heen hangt dezelfde relaxte sfeer als die ze op het podium laten 
zien. Echt muzikanten dus die weten wat belangrijk is in het vak en het met verve en 
plezier doen. 
 


