
Nieuws: Getroebleerd edelmetaal voor Amy Macdonald 

 

Amy Macdonald heeft afgelopen vrijdag met haar debuutalbum 

This Is The Life de eerste plek in de GfK Dutch Album Top 100 

behaald. Ook was This Is The Life de meest gedraaide single op 

de Nederlandse radio. Zaterdag ontving Macdonald op Pinkpop 

een gouden plaat voor This Is The Life, maar haar optreden 

aldaar werd niet de openbare huldiging die het had kunnen 

zijn. 

 

“Amy wilde nog even een hamburger halen bij McDonald’s”, zo 

grapte Giel Beelen vanaf het podium, terwijl de bomvolle GM 

Next-tent in afwachting was van de 20-jarige zangeres. 

Boegeroep alom toen Pinkpops Jan Smeets het podium op kwam om 

te vertellen dat het allemaal nog wat langer ging duren. De 

20-jarige Schotse zangeres zou zaterdag van 16.10 uur 

tot 17.05 uur spelen, maar door een erg ongelukkige samenloop 

van omstandigheden kwam ze pas enkele minuten vóór het 

geplande einde van de set aan op het festivalterrein. 

 

Enkele uren eerder was Macdonald’s vliegtuig met anderhalf uur 

vertraging aangekomen in Keulen waarna de Wet van Murphy in 

werking trad. De taxi met daarin de zangeres belandde in de 

file en werd zodoende gedwongen enorm om te rijden. Vervolgens 

werd een politie-escorte aangevraagd die klaar zou staan bij 

de grens. Zij stonden echter bij een verkeerd punt te wachten 

en vonden de artieste niet. Om het allemaal nog erger te 

maken, bleek de chauffeur niet blind de weg naar het Pinkpop-

terrein te weten. De backstage-ingang werd maar met moeite 

gevonden. Macdonald stapte direct vanuit de taxi het podium op 

en bracht haar geplande set ingekort tot zes nummers alsnog, 

waarbij vooral hitsingle This Is The Life veel bijval kreeg. 

Jan Smeets overhandigde Amy Macdonald na afloop de award voor 

30.000 verkochte albums in Nederland. 

 

Universal meldt dat de teller inmiddels al is opgelopen naar 

ruim 40.000 verkochte exemplaren. 


