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Samen met je favoriete Nederlandse 
artiesten hangt Chantal op 28 en 29 
oktober in de lampen van Ziggo Dome 
tijdens Chantals Pyjama Party. Ook 
zanger Flemming is aanwezig. We 
vragen hem naar zijn feestrituelen. 
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Ben jij een beetje een feestbeest? Flemming (25): ‘Ik hou 

vooral van een feestje als ik de dag erna niets hoef te doen. Dat 

is ook meteen mijn beste antikatertip: de dag erna niet te veel 

willen doen. Gewoon de hele dag op de bank liggen, Netflix 

aanzetten en sushi bestellen. Als ik een flink feest heb, plan ik 

de dag erna vaak vrij. Dan kun je extra gas geven.’ 

Hoeveel geld jas je erdoorheen op een avond als je goed 

losgaat? ‘Meestal is dat rond de vijftig euro. Ik ben in ieder 

geval niet die jongen die honderden euro’s op een avond uit-

geeft. Als ik met goede vrienden ben geef ik wel rondjes, maar 

meestal maken we een pot. Een beetje zoals het vroeger in de 

voetbalkantine ging. En af en toe betaal ik ook helemaal niets. 

Laatst pakte ik in een kroeg bijvoorbeeld de microfoon en begon 

ik te zingen, waarna ik twee dozen Flügel cadeau kreeg van de 

barman.’ 

Wat vind je vervelend in de kroeg? ‘Ik kan best veel hebben, 

maar binnen roken vind ik wel vervelend. Ook kom je soms 

mensen tegen die net iets te lang tegen je blijven praten. Dan 

probeer je het gesprek te beëindigen en weg te lopen, maar 

komen ze alsnog achter je aan. Gelukkig merk ik tijdens het 

uitgaan niet zo dat ik bekend ben.’

Wat draag je het liefst als je uitgaat? ‘Een goede spijker-

broek, een T-shirt en mijn Yeezy’s. Dat zit het allerfijnst. Het is 

niet te warm en de volgende ochtend gooi je alles – inclusief 

Yeezy’s – gewoon in de was. Daaroverheen draag ik dan een 

trui of een jas, maar die mag vooral niet te duur zijn. Het moet 

niet zo zijn dat als die gejat wordt je meteen een klote-avond 

hebt. Mijn broer maakte een keer de fout wel in een dure jas 

uit te gaan en toen stond hij de hele avond met die jas aan in 

een benauwde kroeg, haha.’

En dresscodes, hou je daarvan? ‘Ja. Als je allemaal in dezelfde 

stijl aankomt, heb je al een bepaalde interactie. Je weet dan: 

iedereen is hier om een feestje te bouwen. Daarom vind ik 

Chantals Pyjama Party ook zo’n goed idee. Hoe vet is het om 

de hele Ziggo Dome vol pyjama’s te zien?’

Kun jij eigenlijk dansen? ‘Ik ben écht geen danser. Ik wil het 

graag kunnen, maar ik blijf de stille stapper met een drankje in 

zijn hand. Al moet ik zeggen: hoe meer alcohol er in mijn sys-

teem zit, hoe meer ik me Justin Bieber ga voelen. Ook tijdens 

optredens dans ik niet echt. Dat is meer springen en op de 

muziek bewegen, maar meer dan dat hoeft van mij ook niet. Ed 

Sheeran zie je tenslotte ook niet dansen op het podium.’

Wat is de grootste blunder die je ooit op een feest hebt 

gemaakt? ‘Ik had net nieuwe schoenen gekocht. Spiksplinter-

nieuw. Toch had ik ze aangedaan naar een evenement, omdat 

ik wist dat het niet heel druk of vies zou zijn. De hele avond 

was het me gelukt ze schoon te houden, tot ik na afloop naar 

de taxi liep. Net voor ik in wilde stappen, stapte ik in een plas 

waar mijn hele voet in wegzakte. Mijn linkerschoen zat volledig 

onder de modder. Bloedchagrijnig was ik toen.’

Wat is je favoriete nachtelijke hap? ‘Vaak ga ik als pitstop 

tussen de kroeg en de afterparty langs een shoarmatent. Dan 

ga ik altijd voor een pitabroodje met ham en kaas. En dan niet 

één pita, maar meteen twee of drie. Of chicken wings, die heb 

ik ook veel gegeten. Of allebei, trouwens.’ 

ULTIEM FEESTNUMMER:
Time Of Our Lives – 
Pitbull, Ne-Yo 
‘Wanneer dit nummer wordt 
opgezet, weet je: we gaan een 
goed feestje bouwen.’

FAVORIETE FOUTE HIT:
10.000 luchtballonnen – K3
‘Fouter dan fout, maar daarom 
écht een goede plaat.’
 
LIED MET DE BESTE 
HERINNERINGEN:
Nog 3… 2… 1… – Carlo 
Boszhard, Irene Moors
‘Als er iets herinneringen oproept, 
is het dit lied. Deze werd altijd als 
laatste nummer opgezet op 
kinderfeesten.’

Flemming

‘ Ik ben écht geen danser. Ook 
tijdens optredens dans ik niet 
echt, het is meer springen’

Chantals Pyjama Party is terug! Een wervelende show in Ziggo Dome vol bijzondere  

samenwerkingen én verrassende acts door Rolf Sanchez, Suzan & Freek, Kris Kross Amsterdam,  

Flemming en vele anderen. Bekijk de hele line-up op chantalspyjamaparty.nl en scoor snel  

je ticket voor Chantals Pyjama Party in Ziggo Dome op 28 en 29 oktober. 

De partybijbel van...


