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Rapper Jan Dalstra

Jada Stylow of wel Jan Dalstra de friese rapper timmert aardig aan de weg. Dus genoeg reden om Jan te bezoeken.  Op 
vrijdag 8 juni treedt Jan op onder zijn artiesten naam Jada Stylow in Oenkerk. Tijdens zijn optreden wordt Jan 
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Jan Dalstra

 ondersteund door Tyson mc Kenny!

De redactie ging een kijkje nemen. We troffen voor aanvang al wachtende jeugd voor het komende optreden. Zoook Jan 
die even tijd kon vrij maken voor een kort interview.
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Jan Dalstra

Jan is opgegroeid in Engelum en woont sinds kort in Leeuwarden. Jan schrijft allang teksten. In de teksten kan hij zijn 
gevoel kwijt. 
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Jan Dalstra

Zo’n jaar geleden begon Jan te rappen. Jan wil hiermee laten zien dat je ook als blanke jongen uit het noorden kunt 
rappen. Het is geen stoerdoenerij zoals veel rappers, maar een manier om je te uiten. Je gevoel omzetten in muziek.
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Jan Dalstra

Daarnaast is het natuurlijk hartstikke leuk wanneer anderen naar je luisteren, dat geeft een kick. Maar eigenlijk maakt 
het Jan niet uit wat anderen ervan vinden. Het is een manier om je te uiten en te laten zien dat je wat waard bent.  
Hiermee heeft Jan zijn doel bereikt.
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Jan Dalstra

Jan geeft een sprankelende show weg, met gevoelige teksten welke het echte leven omschrijven! Een enthousiast publiek 
geniet van zowel Jada Stylow als van Tison mc Kenny!
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Jan Dalstra

Nieuwsgierige bezoekers kunnen Jada Stylow beluisteren op www.jadamusic.hyves.nl. 

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/My%20Web%20Sites/Engelum/Jan%20Dalstra/Jan%20Dalstra.htm (7 of 8)15-8-2009 11:33:37

http://www.jadamusic.hyves.nl/
http://www.fegeluid.nl/


Jan Dalstra

<<Terug
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