Typhoon
In 2014 bracht Typhoon Lobi da Basi uit. De hiphopmuzikant werd
bekroond met twee prestigieuze Edisons en het album werd het meest
verkochte vinyl van dit jaar. Live fenomeen Typhoon speelt grote festivals
en clubs plat en sluit 2015 af met twee strak uitverkochte shows in de HMH.
Typhoon (Glenn de Randamie) begint zijn carrière als vijftienjarig jongetje onder
de vleugels van de leden van hiphopformatie Opgezwolle. Niet lang na het winnen
van de Grote Prijs van Nederland lanceert hij zijn debuutalbum Tussen Licht en
Lucht. Het album wordt bekroond met een Zilveren Harp en verschillende muziek
awards.
In juni 2014 brengt Typhoon zijn langverwachte tweede album Lobi da Basi
(Liefde is de Baas) uit en samen met zijn Titanenband reist hij langs grote steden,
kleine dorpjes en festivals als Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz om live zijn
lobi op fenomenale wijze te verspreiden. Het album is het resultaat van een
persoonlijke en muzikale zoektocht die hem leidt naar Suriname, Brazilië, New
Orleans en Zuid Afrika. Daarnaast laat hij zich ook inspireren door Nederlandse
grootheden als Ramses Shaffy en zijn samenwerking met New Cool Collective.
In het tiende televisieseizoen van De Wereld Draait Door was hij maandelijks te
zien als DWDD's huisband. Ook in het buitenland wordt de artiest met open
armen ontvangen, zoals op het festival Sziget (Hongarije) en in Suriname. In
maart 2015 mag Typhoon twee prestigieuze Edisons (Beste Album en Hip Hop
Artiest) in ontvangst nemen. Hij krijgt een gouden plaat voor zijn album Lobi da
Basi, dat in Nederland meer dan 20.000 keer over de toonbank is gegaan, en de

vinyluitvoering van de plaat is de meest verkochte LP van dit jaar. Typhoon sluit
het jaar 2015 af met twee concerten in Heineken Music Hall op vrijdag 11 en
zaterdag 12 december.
Typhoon boeken
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor Typhoon op jouw event? Neem dan
gerust contact op via boekingen@mctyphoon.nl.
Voor meer informatie over de Zwolse hiphopmuzikant bezoek je zijn website
www.mctyphoon.nl.

Klik hier voor een impressie van Typhoon’s indrukwekkende live performance
(Pinkpop, 2015)

