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© AP. Beyoncé in Zagreb, Kroatië, vorige week. 
 
RECENSIE De grote nieuwe popfenomenen van dit moment, Lady 
Gaga, Rihanna en Justin Bieber, lijken allemaal een ding met elkaar 
gemeen te hebben: hun live-presentatie blijft ver achter bij hun 
sterrenstatus. Geen nieuwe ontwikkeling, want ook Madonna moet 
het altijd meer van visueel spektakel dan van haar vocale kunsten 
hebben wanneer ze het podium betreedt. Maar de popmuziek kan zo 
langzamerhand wel weer eens een wereldster gebruiken die op alle 
fronten verbijstert wanneer de zaallichten uitgaan. 

Gelukkig is daar Beyoncé nog, die zondagavond haar eerste van twee uitverkochte 
concerten in het Amsterdamse Ziggo Dome gaf. De opening is meteen al zo geweldig, 
met twee van haar beste, meest opzwepende liedjes Run The World (Girls) en End Of 
Time, dat je je afvraagt of ze dat wel twee uur kan volhouden. Ja dus. Ze oogt zelf niet 
alleen oogverblindend mooi, met steeds na een paar liedjes alweer een fraaie creatie van 
balletpak-formaat, ze weet zich ook te omringen met al even langbenige danseressen en 
staat er achter haar op het podium een knappe vooral uit dames bestaande band met 
zangkoor. 
 
De dames maken in de show de dienst uit, zoveel wordt na een paar liedjes wel 
duidelijk. Jammer dat ze haar show wat onderdanig The Mrs. Carter Show World Tour 
noemt, want ze moet toch meer ambities hebben dan zich als echtgenote van rap-
supermacht Jay-Z te profileren. 
 
Machtige stem 
Tijd om op adem te komen geeft ze haar publiek nauwelijks. Haar uitstraling lijkt met de 
jaren alleen maar onontkoombaarder te worden, en dan is er nog haar machtige stem. 
Want het zijn niet alleen de vlotte dansnummers waarmee ze haar publiek inpakt, ze 
zingt al even geweldig. Met Flaws And All imponeert ze al vroeg in de set, terwijl I Care 



en Irreplaceable andere piekmomenten zijn in een show die alleen tijdens de volkomen 
overbodige filmpjes tijdens het omkleden steeds even inzakte. 
 
Voor Irreplaceable liet ze zich aan een trapeze naar een podiumpje achter in de zaal 
voeren, tot grote vreugde van hen die haar tot dan toe alleen vanuit de verte konden 
aanschouwen. 
 
Als ze zich tijdens Survivor een weg door de zaal baant terug naar het podium, valt 
ineens op dat ze veel minder dan voorheen leunt op de hits van Destiny's Child, 
waarmee ze in de jaren negentig doorbrak. 
 
Haar grootste, en wellicht ook sterkste hits bewaart ze tot het slot. Crazy In Love en 
Single Ladies (Put A Ring On It) vormen een feestelijke climax die paste bij deze 
zeldzaam perfecte show. Nog een keer de smartphone de lucht in, voor nog een foto. 
Het publiek komt niet alleen ogen en oren te kort, applaudisseren kan met zo'n ding in 
je handen ook al niet.  
 
Eindelijk, een wereldster die in alles overtuigt. 

 


