
                                           
 
 
 

  

Jonge artiesten zetten zich in voor de strijd tegen kanker 

--- PERSBERICHT --- 

  

 

 

Woensdag 16 februari 2022 

 

ALMERE – Zaterdag 19 februari vindt het eerste benefiet-huiskamerconcert 

plaats als onderdeel van de 'Spot Niet' campagne. Jonge artiesten bundelen 

hun krachten en zetten zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor het 

kankeronderzoek én mensen bewust te maken van de lading van het woord 

kanker. 

'Spot Niet' campagne 

Afgelopen 4 februari was het Wereld Kanker Dag en vroegen we 

opnieuw aandacht voor de ‘Spot Niet’ campagne die vorig jaar van start is 

gegaan. In 2021 werd het nummer "Spot Niet" van initiatiefnemers Vanessa 

Marcia en Tairen Sway uitgebracht en werd een KWF fundraisingactie opgestart 

om geld op te halen voor het kankeronderzoek.  

Dit jaar gaan we een stap verder en laten diverse jonge artiesten van zich 

horen; live vanuit Almere! 

 

Muziek in de strijd tegen K 

De eerste benefietavond vindt plaats op 19 februari in de vorm van een 

huiskamerconcert. Opkomende artiesten die (in)direct met de ziekte te maken 

hebben gehad zetten hun muziek in om slachtoffers en betrokkenen een hart 

onder de riem te steken of mensen bewust te maken van de impact van K als 

scheldwoord. Met een uitgebreide line-up, waarbij verschillende muziekgenres 

langskomen, proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken.  

In het programma staan o.a. muzikale optredens van de opkomende Almeerse 

https://youtu.be/KpMzpzWiMOY
https://acties.kwf.nl/fundraisers/campagne/


                                           
 
 
 

 

artiesten Logisch (hiphop), Björk Lommers (pop/jazz), AmyRose (R&B/pop),  

Phoenixx Journey (reggae/dancehall)  én Yas Jeanine (allround) uit Groningen. 

Tot slot Nadua (indie,folk) uit Assen die vorig jaar een nummer uitbracht over de 

ziekte en haar persoonlijke verhaal zal delen.  

 

Het nummer "Spot Niet" van Tairen Sway en Vanessa Marcia zal tevens live ten 

gehore worden gebracht in een akoestisch jasje, begeleid door producer David 

Oron. 

  

Het huiskamerconcert vindt plaats bij stichting VVFLEX in De Voetnoot, waar de 

videoclip van Spot Niet tevens is geschoten, en wordt ondersteund door 

stichting Foxer Talent. 

 

Livestream 

Geniet live mee en volg het huiskamerconcert ‘Spot Niet’ via 

de livestream vanaf 20.00 uur. 

 

Fundraising 

Tijdens en na het huiskamerconcert is het mogelijk om een donatie te doen voor 

het kankeronderzoek via de actiepagina. 

 

 

---- EINDE PERSBERICHT ---- 

 

 

https://open.spotify.com/artist/68Q4aJds21woW0WeS5vpHX
https://bjorklommers.com/
https://www.instagram.com/amy_roseofficial/
https://www.youtube.com/watch?v=IAE8miuFahs
https://open.spotify.com/artist/2FOi7BdZHWkkXj4hVRL46l
https://nadua.nl/
https://www.facebook.com/TairenSway
http://www.vanessamarcia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bt5yWrib4Yc
https://acties.kwf.nl/fundraisers/campagne/
https://li.sten.to/SpotNiet


                                           
 
 
 

 

 

Noot voor de redactie 

Muziek is een laagdrempelig middel waarmee mensen gemakkelijk en 

grootschalig bereikt kunnen worden. Wij willen zoveel mogelijk mensen bewust 

maken van dit onderwerp en hopen dat jullie dit willen delen. Wellicht is er een 

mogelijkheid dat de song en/of video opgenomen kan worden in jullie afspeellijst 

en uiteraard staan wij klaar om ons verhaal verder toe te lichten in een 

interview. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Delano, projectleider 

stichting Foxer Talent (info@foxertalent.nl) of Vanessa Marcia, zangeres en 

mede-initiatiefnemer ‘Spot niet’ (info@vanessamarcia.com of 0628541310). 
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