
The Jukebox Sessions Live
Linda: ‘In het begin van de coronatijd, half maart 2020 startte ik The Jukebox Sessions: mensen mogen 
een verzoeknummer indienen wat ik voor hen inspeel en op Facebook plaats.
Het aantal verzoekjes was overweldigend!  
Iedereen had een andere reden of verhaal om het nummer aan te vragen, maar voor iedereen betekende 
het nummer veel. Het was daardoor extra bijzonder om die nummers te mogen spelen, met een 
persoonlijke boodschap erbij. Ondanks dat er een scherm tussen ons in zit, voel ik de verbinding en 
raken we elkaar. Ik met m’n muziek en zij met hun reacties over mijn versie van het nummer. Regelmatig 
word ik geraakt door die reacties, dat is het mooiste van The Jukebox Sessions: elkaar ontroeren, 
energie geven, meenemen naar mooie herinneringen, troosten, aandacht voor elkaar.’

The Jukebox Sessions Live
Nu we weer met kleine(re) groepen bij elkaar mogen zijn, zijn The Jukebox Sessions ook live, op het 
podium te bewonderen. 
Linda zingt en speelt piano/gitaar en brengt de verzoeknummers live ten gehore.

De muziek
De nummers lopen uiteen van bijvoorbeeld het limburgstalige Vur altied is burbeej en Hald mich ’s vas tot 
Nachtzuster, I’m still standing, Ain’t no mountain high enough, Avond.
Stuk voor stuk nummers die een bijzondere betekenis hebben voor degene die het nummer heeft 
aangevraagd.

Intiem
Is jouw nummer al gespeeld? Laat weten dat je komt en Linda speelt dat nummer voor je in de live 
sessions! Vind je het leuk om te vertellen wat het nummer voor jou betekent, heel graag! Neem ons mee 
in jouw verhaal.
——————————————————————————————————————————————
Over Linda Smeets 
Linda houdt van nummers met een intens, groots gevoel met een verhaal. Nummers die vanuit haar 
tenen komen en door heel haar lijf stromen. Linda’s stem is het beste te omschrijven als een mix van KT 
Tunstall, Kiki Dee en Karen Carpenter. 

In januari 2018 stond Linda voor het eerst met haar eigen show ‘South by South’ in het theater. Eerder 
trad Linda op met succesvolle artiesten als Rowwen Hèze, Leoni Jansen en Guido’s Orchestra. Ook bracht 
zij een album uit: ‘Proudly presenting myself’. Sinds 2010 runt Linda haar eigen zangschool ‘Zang en Co’ 
met vestigingen in Den Haag en Weert.  

www.facebook.com/lindasmeetsmusic - www.instragram.com/lindasmeetsmusic - www.lindasmeets.nl 

Reacties uit het publiek tijdens ‘South by South’: 
‘Je hebt me tot tranen geroerd!’ 
‘Het leek alsof je speciaal voor mij zong, zó persoonlijk was de avond!’ 
‘We zijn twee keer bij een concert van Emmylou Harris geweest, maar zij heeft ons nog nooit zo ontroerd 
als jij dat vanavond hebt gedaan!’ 
‘Muziek raakte me nooit, maar vanavond kreeg ik het koud, warm, kippenvel, het maakte van alles in me 
los!’ 
‘Een mooie avond, met een fantastische band!’ 
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