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Daybroke… wat het ook betekent, het is geen Engels. Klopt ook, want de 

band Daybroke is Nederlands. Maar verwijzen ze met die naam nu naar 
een aanstaande doorbraak, of naar het blutte bestaan van de muzikant? 

Laten we het houden op het eerste: de dag dat de band doorbrak. 
 

De ingrediënten zijn in ieder geval aanwezig: Tom Sikkers, Jaap van der 
Heijden, Jesse Klaasse en Kasper van der Voort hebben hun sporen al 

ruimschoots in het Nederlandse rocklandschap achtergelaten. Hun 
gebundelde krachten vormen een gevaarlijk mengsel dat op het punt staat 

te exploderen. Daybroke bouwt zorgvuldig, maar meedogenloos, aan een 
nieuwe oerknal. Eentje die het ontstaan van het heelal zal doen lijken op 

een natte wind. 
 

Maar genoeg stoere taal nu. De doorbraak van Daybroke is immers geen 
dreigement, maar een belofte. Eentje die al flink in de steigers staat. 

Daarbij heeft de band de multimediagedachte volledig omarmd: de goed 

in het gehoor liggende rocksongs van Daybroke’s debuutalbum What 
Nature Started worden dan ook steevast voorzien van een ‘eye catching’ 

video.  
 

Voor de eerste single Hey Girl leefde de getalenteerde filmmaker Tim Smit 
zich uit in een tragische zwart/witclip, waarin kleur een belangrijke rol 

speelt. Dat klinkt misschien gek, maar nog lang niet zo gestoord als de 
door actrice Maud Dolsma (Flikken, De Storm) gespeelde hoofdpersoon. 

Het filmpje beleefde zijn bioscooppremière op het International Film 
Festival Breda en werd op internet ruim 100.000 keer bekeken. 

 
Voor de video bij tweede single Sabotage had Tim Smit een paar maanden 

de tijd nodig. Daarin toverde hij zijn computer om tot een trukendoos die 
hij in drie minuten over de kijker leegstort. De clip, een 

duizelingwekkende opeenvolging van spectaculaire scènes, komt op een 

computer al tot zijn recht. Laat staan op het grote scherm van bioscoop 
MustSee in Tilburg. Daar vond de première plaats, die breed werd 

uitgemeten in de landelijke pers. 
 

Het nieuws verspreidde zich zelfs tot buiten de landsgrenzen. De 
Amerikaanse band Lifehouse vroeg Daybroke als voorprogramma, en zo 

speelde het Tilburgse viertal al aan het begin van zijn carrière voor een 
afgeladen 013. 

 
Hoog tijd dus om de volgende stap te zetten. De derde single Sing My 

Song is zo krankzinnig catchy, dat het de luisteraar geen enkele moeite 
kost de titel waar te maken. Met zo’n track op zak lijkt een clip overbodig, 

maar Daybroke laat niets aan het toeval over. Ook de nieuwe video is een 
visueel spektakel in de beste Daybroke-traditie. De single is te beluisteren 



via Spotify, te koop via iTunes en gratis te downloaden van 

BandCamp. Of Sing My Song in de plaatselijke karaokebar! 
 

Daybroke’s clips zijn even onheilspellend als voorspellend. World 

domination, voor minder doen ze het niet! Maarre, genoeg stoere taal nu… 
 


