
Nieuws: Concert en commitment Juanes resulteren in nieuwe hit 

 

Drie jaar geleden was Nederland het eerste land buiten 

Latijns-Amerika en Spanje waar Juanes een hit scoorde met A 

Dios Le Pido. Na het uitverkochte concert dat de Colombiaanse 

zanger vorige week woensdag gaf in de Heineken Music Hall, 

stijgt zijn nieuwe single La Camisa Negra van 17 naar 8 in de 

Single Top 100. In de iTunes Music Store behaalde het nummer 

afgelopen weekend zelfs de eerste plaats. Nederland loopt 

inmiddels echter niet meer voorop in dit succes. La Camisa 

Negra bereikte het afgelopen jaar al topposities in onder meer 

heel Latijns-Amerika, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Dit 

geldt in nog hogere mate voor het recentste album Mi Sangre 

van Juanes. Daaraan zijn onlangs vijf bonustracks toegevoegd, 

waaronder A Dios Le Pido. Mondiaal zijn al vijf miljoen 

exemplaren van de cd over de toonbank gegaan. 

 

Volgens marketingmanager Wilbert Mutsaers van Universal Music 

had Nederland na A Dios Le Pido last van de wet van de 

remmende voorsprong. “Wij hebben Mi Sangre vorig jaar eerder 

dan de rest van de niet-Spaanstalige wereld uitgebracht en 

werkten aan de single Volverte A Ver. De media reageerden 

echter enthousiaster op La Camisa Negra. Daarom zijn we 

voortijdig geswitcht. Radio 2 riep hem ook direct uit tot 

Paradeplaat. Juanes was toen beschikbaar voor promotie, maar 

omdat het middenin de zomer was, werden geen programma’s 

opgenomen. Ook had hij toen niet de mogelijkheid te komen 

optreden en daardoor is het niet gelukt er een hit van te 

maken.” 

 

Met het concert van afgelopen woensdag in het vooruitzicht 

besloot Universal de single in februari opnieuw uit te 

brengen. “Het kon toch niet zo zijn dat La Camisa Negra in 

doorbraakland Nederland geen hit zou worden?”, zegt Mutsaers. 

“Ditmaal kwamen TMF en Sky Radio direct aan boord.” Inmiddels 

wordt het nummer ook gedraaid door onder meer Radio 538, Radio 

3FM, Q Music, Yorin FM, RTL FM, FunX en veel regionale 

stations. “Maar weinig singles kunnen werkelijk op alle 

zenders”, aldus Mutsaers, “maar dit is er zo één. Nu het echt 

lente begint te worden, verwacht ik dat die airplay nog wel 

aanhoudt en zijn spin-off zal hebben naar het album. De target 

is goud en daarna zien we wel verder. We blijven er in ieder 

geval nog het hele jaar aan werken. Het leuke van Juanes is 

ook, dat hij bereid is om hier keer op keer terug te komen 

voor promotie. Dat commitment aan Nederland verdient 

beloning.” 

 

Juanes, in 2005 door Time Magazine uitgeroepen tot een van de 

100 invloedrijkste mensen ter wereld, treedt vanavond op in 

het RTL5-programma Jensen!. Op 22 april komt hij weer terug 

voor radio- en tv-promotie en in de zomer komt de veelvoudig 

Latin-award-winnaar terug voor liveoptredens. Op dit moment 

lopen commercials voor Mi Sangre op TMF, The BOX en Sky Radio. 


