
RADOUAN MRIZIGA (°1985), choreografie, concept en vorm, is 
een choreograaf en danser uit Marokko, momenteel woonachtig en 
werkzaam in Brussel. Na dans te hebben gestudeerd in Marokko, 
Tunesië en Frankrijk, studeerde hij af aan P.A.R.T.S. in Brussel. Hij 
legde al snel de focus op eigen werk, zoals zijn solo 55 en de groeps-
werken 3600 en 7. Zijn performances onderzoeken de verhouding 
tussen beweging, constructie en compositie. Mriziga’s uitgangspunt 
is steeds de mens als maker van zijn eigen omgeving: van daaruit 
zoekt hij naar de verbanden tussen het lichaam in beweging en de 
architectuur van de omgeving die we ons gebouwd hebben. Mriziga 
is artist-in-residence van Moussem Nomadisch Kunstencentrum, 
dat 55, 3600 en 7 produceerde, en in de periode 2017-2021 tevens 
bij het Brusselse Kaaitheater. 

MAÏTÉ JEANNOLIN (°1991), assistentie choreografie, is een Franse 
danser en performer, opererend vanuit Brussel. Na haar studies 
aan P.A.R.T.S., werkte ze zowel met choreografen als met visuele 
en video-artiesten (Benjamin Vandewalle, Philippe Saire, Fred Che-
mama, Fabrice Samyn,...). Doorheen de jaren geraakte ze ook nauw 
betrokken bij het werk van Radouan Mriziga (3600, 7, 0.extracity). 
Maïté Jeannolin is bijzonder geïnteresseerd in collectief onderzoek 
en collectieve creatie. Dit resulteerde o.a. in een samenwerking met 
Charlotte Marchal rond experimentele video en in Coupé Décalé, een 
curatorencollectief dat cinema, dans en sociale wetenschappen 
samen brengt.

LILA JOHN (°Wenen, Oostenrijk, 1985), kostuums, studeerde in 
2015 af aan de Universiteit voor Toegepaste Kunst in Wenen, onder 
artistiek leiderschap van Hussein Chalayan. In 2014 ontving ze de 
Fred-Adlmüller-beurs en in 2017 werd ze tweede op de ID Interna-
tional Emerging Designer Award in Nieuw-Zeeland. Naast het werk 
met haar eigen modelabel LILA&JOHN, houdt ze ervan samen te 
werken met choreografen en performers. In 2018 ontwierp ze een 
collectie voor Paradise Now (1968-2018) van Michiel Vandevelde bij 
fABULEUS. Voor 8.2 koos ze voor een combinatie van eigen design 
en gepersonaliseerde stukken die de geest van de hiphop cultuur 
belichamen. 

TARS COUVREUR (°Gent, 2002), dans, zit in het vijfde jaar Audio-
visuele Vorming aan Kunsthumaniora Sint-Lucas in Gent. Tars 
speelt basgitaar en doet al zes jaar breakdance. In Danshuis De 
Ingang in Gent volgde hij lessen bij Saho, Karim Kalonji en Sam De 
Waele. Met zijn breakdance crew Psycho Bboys deed hij mee aan 
verschillende battles en kampioenschappen en trad hij ook op in de 
Capitole in Gent. Op Dag van de Dans 2018 danste hij mee in het 
massaspektakel Le Sacre du Printemps van Alain Platel. 

AMINA IDDRISU (°Vilvoorde, 2001), dans, zit in het zesde middel-
baar Grieks-Wiskunde aan het Maria-Boodschaplyceum in Brussel. 
Als kind heeft ze lang geturnd. Op haar tiende haalde ze het statuut 
Topsportbeloften AGD (Artistieke Gymnastiek Dames). Daarnaast 
danst ze veel. Door de jaren heen volgde ze alle mogelijke stijlen, 
maar ze houdt vooral van dancehall en hiphop. Ze danste o.a. bij 
2-Step Dance Company in Boortmeerbeek. Amina danste eerder in 
de jongerenproductie SNAP XL van Talitha De Decker (fABULEUS en 
7 Limburgse cultuurcentra, 2018).

MIMBI LUBANSU (°Anderlecht, 2005), dans, zit in het tweede mid-
delbaar Grieks-Latijn aan het Notre-Dame des Champs in Ukkel. Hij 
danste mee in Giovanni’s Club (As Palavras - Cie Claudio Bernardo, 
2016). Hij volgt al vijf jaar lessen bij Dancingkids, de dansschool 
voor kinderen tot 16 jaar die verbonden is aan Rosas van Anne Tere-
sa De Keersmaeker. Mimbi danst niet alleen: hij is ook veel bezig met 
muziek. Hij is bezig met rap, maar staat open voor alle muziekgenres 
en hij maakt ook zelf muziek op zijn computer.

EBE MEYNCKENS (°Lier, 2000), dans, was de voorbije jaren te 
zien in verschillende films en videoclips: OBELIXX feat Ebe – A new 
generation of popping (2014), Welp van Jonas Govaerts, waarin 
hij een kleine bijrol speelde (2014), de videoclip Blindfold (Nunki, 
2014), de kortfilm I’m not here (Silke De Rycke, 2015), de videoclip 
Free from real (Mannequins on 7th Street, 2015). Daarnaast speelde 
en danste hij in Plural Individual (Miroslav Kochanek en Andreia Ro-
drigues, De Veerman, 2016), THE COMMON PEOPLE (Jan Martens 
en GRIP, 2016), Grenzeloze generaties (Lot Jansen, deSingel, 2016). 
Ebe is zelf ook maker en schrijver. Zo creëerde en performde hij o.a. 
voor Those Dada Days (o.l.v. Christine Sollie, Jeugd en poëzie, 2016), 
Kunstbende (2017), De Opsluiting (JongDOEK, 2017), YOUNG M HKA 
(2018), STØND LEEG (Fameus, 2018) en Nightwatchers (FOMU en 
Piazza del’Arte, 2018). Daarnaast houdt Ebe zich bezig met poetry 
slam en thaiboksen. 

NICK VAN DE VELDE (°Heusden-Zolder, 1997), dans, studeert aan 
de Limburgse Lerarenopleiding (CVO Limlo). Hij studeerde Woord-
kunst Drama aan de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt. In 2012 
speelde hij mee in het Limburgse jongerenproject Olla Podrida (Pa-
radijs) en in 2015 speelde hij in Hotel Terminus (Nieuw Genker Toneel 
o.l.v. René Swartenbroekx). Naast dansen is Nick ook gepassioneerd 
door fotografie. Vóór zijn lerarenopleiding haalde hij de bachelor 
Foto grafie aan de Karel de Grote Hogeschool.

JULIE VAN MINNEBRUGGEN (°Malle, 2001), dans, zit in het zesde 
middelbaar Hedendaagse Dans aan De!Kunsthumaniora in Wilrijk. 
Ze krijgt er lessen en workshops van heel verschillende docenten 
en choreografen uit binnen- en buitenland. Dit jaar ging de school 
op uitwisseling naar de Ginasiano Escola de Dança bij Porto. Vorige 
zomer volgde Julie een dansstage in Budapest. Daarnaast danste 
Julie ook een jaar bij Retina Jongeren onder leiding van Filip Van 
Huffel en Sabin Ceulemans. Een andere passie van Julie is de Chiro.

SADIE VERMEIREN (°Zottegem, 2001), dans, zit in het zesde mid-
delbaar Wetenschappen-Wiskunde aan het Maria-Boodschap lyceum 
in Brussel. Naast rapmuziek houdt ze ook van soul. In de lagere 
school volgde ze drie jaar ballet. Sinds ze Drumming van Rosas 
heeft gezien, droomt ze ervan om zelf ooit voor Rosas te dansen. Ze 
volgde les bij Dancingkids (Rosas) bij Roman Van Houtven, Jason 
Respilieux en Anneleen Keppens. In haar vrije tijd gaat ze graag naar 
musea en naar theater- en dansvoorstellingen.

CHOREOGRAFIE, CONCEPT EN VORM RADOUAN MRIZIGA MET TARS COUVREUR, AMINA IDDRISU, MIMBI 
LUBANSU, EBE MEYNCKENS, NICK VAN DE VELDE, JULIE VAN MINNEBRUGGEN EN SADIE VERMEIREN 

ASSISTENTIE CHOREOGRAFIE MAÏTÉ JEANNOLIN KOSTUUMS LILA JOHN PRODUCTIE HETPALEIS, fABULEUS 
EN MOUSSEM NOMADISCH KUNSTENCENTRUM COPRODUCTIE STUK MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE 

GEMEENSCHAP, DE PROVINCIE ANTWERPEN, DE STAD ANTWERPEN, LEUVEN EN BRUSSEL MET DANK AAN 
JORDY BOLOKWA, ELLADA DAMIANOU, MANAL ETTARFI, HAJAR IBNOUTHEN EN ELS VERMUYTEN

Foto’s, filmpjes, muziek en achtergrondinformatie over 8.2 check www.spothetpaleis.be/spot/8-2
Deze voorstelling werd gerealiseerd met steun verkregen via de Belgische Tax Shelter. 

Foto’s: Karolina Maruszak - Ontwerp: Wies Hermans (Fuut)

8.2

fABULEUS

Voor deze hedendaagse dansproductie liet choreograaf Radouan Mriziga zich inspireren 
door een oude liefde, rapmuziek: het ritme, de flow, de statements en gebaren,  

de geschiedenis van de grandmasters tot Kendrick Lamar. Samen met zeven jongeren 
probeert hij de essentie te vatten van een muziekstijl die trends overstijgt en generaties 

overleeft door zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. 

hetpaleis is een podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren 
in centrum Antwerpen en het grootste jeugdtheater in de Benelux. 
hetpaleis maakt, presenteert en organiseert theater- en dansproducties, 
muziekperformances, kunsteducatieve workshops en andere activiteiten. 
hetpaleis wil kwalitatieve hedendaagse podiumkunsten toegankelijk 
maken voor een breed en superdivers publiek. Het doet daarvoor een 
beroep op zowel jong talent als gerenommeerde makers uit binnen- en 
buitenland. Naast de publieksvoorstellingen weet hetpaleis jaarlijks ca. 
80.000 kinderen met theater of dans in contact te brengen aan de hand 
van schoolvoorstellingen.

fABULEUS is een uniek productiehuis voor dans en theater en één 
van de drie stadsgezelschappen van Leuven. Centraal staat de artistieke 
samenwerking tussen jong talent en ervaren makers. Op het podium 
staan de ene keer jongeren, de andere keer jongprofessionelen. fABULEUS 
biedt hen de nodige omkadering om hun talent en artisticiteit als speler, 
danser of maker te ontwikkelen en heeft op dat vlak ook een internationale 
voorbeeldfunctie. fABULEUS bereikt met zijn producties een breed publiek 
van alle leeftijden, met speciale aandacht voor jongeren en kinderen. In 
2016 ontving fABULEUS de Ultima Podiumkunsten, de cultuurprijs van de 
Vlaamse Gemeenschap.

Moussem Nomadisch Kunstencentrum 
bevraagt de heersende artistieke canon en reflecteert over de gevolgen 
van de globalisering veroorzaakt door nieuwe en oude migratiestromen. 
In haar internationale werking focust Moussem op artiesten met een link 
naar of een openheid voor de MENA-regio. Moussem richt zich op een 
divers stedelijk publiek en kiest er bewust voor om haar activiteiten te 
integreren binnen reguliere kunsthuizen in Vlaanderen, Brussel en Europa. 
Moussem profileert zich als een internationaal kruispunt in het Vlaamse 
kunstenveld. Dit uit zich in de vele artistieke samenwerkingsverbanden.



Wat was jouw motivatie om 8.2 te maken?

In mijn werk zijn drie aspecten belangrijk:

1. denkbeeldige en concrete ruimtes creëren 
2. Amazigh studies (de studie van de Noord-Afrikaanse, inheemse cultuur, red) 
3. ritme, muziek en geluid.

In 8.2 gaat het vooral over het derde aspect. Twee jaar geleden maakte ik 
de voorstelling 8 met twee jonge dansers uit Casablanca. In 8 lag de focus 
op polyritmiek (een Afrikaans concept waarbij twee of meer ritmes door hun 
samenspel een derde ritme met een complex patroon creëren, red). Het werken 
met jongeren rond ritme en muziek wil ik onderzoeken in een reeks van 
producties. Ritme is een patroon van een tijdsperiode, en daarom interessant 
om rond te werken met jonge mensen van deze generatie. 

Daarom wilde ik ook werken met een muziekstijl die mij vandaag interesseert. 
Ik heb voor rap gekozen omdat het dé muziek van nu is. Het is de muziek waar 
ik zelf naar luister en waar veel jonge mensen naar luisteren. Het is ook een 
muziekgenre dat zelf nog op een of andere manier jong is, als je denkt aan 
het moment waarop men dit soort muziek rap begon te noemen en begon te 
onderscheiden van andere genres. 

Hoe plaats je deze voorstelling in je oeuvre?  

8.2 maakt deel uit van een reeks dansvoorstellingen rond ritme in het algemeen. 
Het is een werk dat zich wil ontwikkelen op bepaalde ritmes. Eerst werkte ik 
rond polyritmiek, daarna met muziek van nu. Je zou kunnen zeggen dat rap 
een van de nieuwe vormen is in de ontwikkeling van de manier waarop oude 
Afrikaanse concepten zich vandaag uiten. En dat is ook een van de redenen 
waarom ik graag met rapmuziek wilde werken. 

Mijn werk gaat ook vaak over ruimte creëren, over geometrie en architectuur.  
Ook daarin gaat het voor mij over ritmes. Geometrie is een kwestie van ritme 
in de ruimte, en ook in architectuur of het scheppen van ruimte  is ritme altijd 
aanwezig. Het is alleen niet altijd zichtbaar. 

NICK
FAVORIETE RAPNUMMER

Hush van Coely: Coely is een Belgische, 
gevestigde waarde in de rapindustrie waar 
we trots op mogen zijn. Het lied gaat over 

een gangster die het slechte pad achter zich 
laat. Al haar teksten zijn zo betekenisvol.

FAVORIETE MOMENT UIT DE REPETITIEPERIODE

Het moment waar alle puzzelstukjes in elkaar 
vallen: de kleding, de muziek, de dans,...

SPANNENDSTE MOMENT VAN DE VOORSTELLING

De ritmes. Eén foutje kan het hele stuk 
verpesten.

IS DE VOORSTELLING ANDERS GEWORDEN  
DAN JE HAD GEDACHT? 

Ja, eigenlijk wel. Ik dacht dat we vooral veel 
materiaal aangeleerd zouden krijgen, maar 

het is net omgekeerd: er komt veel van 
onszelf en dan past Radouan het aan.

HEB JE DOOR DIT PROJECT EEN NIEUWE KIJK 
GEKREGEN OP RAPMUZIEK?

Ja, de rapindustrie is veel ruimer dan de 
mainstream stroming die de meeste mensen 
kennen. In rap zijn zoveel subgenres met elk 

hun eigen kwaliteiten.

EBE
FAVORIETE RAPNUMMER

Dance with the Devil van Immortal Technique. 
De storytelling van dit nummer is heel sterk. 
De kilheid erin is uitzonderlijk voor een rap 

song.

FAVORIETE MOMENT UIT DE REPETITIEPERIODE

De eerste repetitiedag: de goesting in het 
volledige proces. Daarna: de ups en downs, 

de stress, het harde werken en het veel 
bijleren van elkaar, Radouan en Maïté.

SPANNENDSTE MOMENT VAN DE VOORSTELLING

Het ritme aangeven, ik heb dagen dat mijn 
gevoel voor ritme goed zit en ook dagen dat 

het minder is.

IS DE VOORSTELLING ANDERS GEWORDEN  
DAN JE HAD GEDACHT? 

Ik stap altijd zonder verwachtingen in 
een nieuw project, maar toch heeft deze 
voorstelling mij verrast. De manier van 

werken was heel anders dan andere 
dansprojecten die ik al heb gezien of gedaan. 

Al het bewegingsmateriaal is gelinkt met 
een aspect van rapmuziek. Het is veel 

technischer en complexer dan puur dansen 
vanuit een gevoel.

Hoe ben je tijdens het creatieproces omgegaan met de geschiedenis  
van rapmuziek?

De dansers zijn jong en de meesten luisteren naar rap. Maar sommigen luisteren er 
niet zelf naar en kennen de muziek enkel via mediakanalen. 

We zijn samen in de geschiedenis van rapmuziek gedoken, en ontdekten hoe 
de muziek ontstond in New York als een vorm van verzet. We bekeken ook de 
ontwikkelingen doorheen de tijd als een onafhankelijke muziekvorm, en hoe 
het kapitalistisch systeem zich die later toe-eigende. Tijdens het graven in de 
geschiedenis van dit muziekgenre heb ik samen met de dansers videoclips en 
rapteksten geanalyseerd. 

Wat was jouw uitgangspunt? 

Ik wilde één langgerekt rapnummer maken, niet in letterlijke zin maar in de manier 
van performen.  Belangrijk daarbij was de techniek van het maken van een rap. Je 
vertrekt van één beat die aan de gang blijft, terwijl je er bovenop begint te ‘flowen’. 
‘Old school rap’ begon eerst met ‘mc-ing’ en daarna zijn de tekst, de inhoud maar 
ook de technieken waarmee de muziek gemaakt werd complexer geworden. In een 
volgende fase ging men de sound meer en meer producen. Rap ontwikkelde zich 
veel meer tot geproduceerde muziek, en tot een complexe en geconcentreerde 
stroom, waardoor de teksten bijna bijkomstig werden. Die ontwikkeling is 
fascinerend. 

Welke werkmethode hanteerde je? 

Ik vind het leuk om met mensen samen te werken en door hen beïnvloed te worden. 
Ik  werk ook graag met jonge mensen samen omdat ik wil weten wat er leeft in 
hun generatie. Ik ben de dertig voorbij wat maakt dat ik 20 jaar ouder ben dan de 
jongste danser. Zij zijn met andere dingen bezig, dingen waar ik niet altijd toegang 
toe heb.  Daarom heb ik hen gevraagd om zelf voorstellen te doen. Een groot deel 
van het bewegingsmateriaal werd door hen gemaakt.  We werkten via verschillende 
soorten oefeningen: soms maakten we bewegingen bij tekst, soms kopieerden we 
die van videoclips of werd puur vanuit ritme iets ontwikkeld.

Hoe was het om met de jongeren te werken?

Na de voorstelling met de twee Marokkaanse jongeren is dit de tweede keer dat 
ik met jongeren werk. Maar het is natuurlijk een andere context en de jongeren 
hebben ook een andere leeftijd: in Marokko waren ze 23 à 25 jaar, deze jongeren 
zijn tussen 13 en 21 jaar.  Jongeren zijn bijzonder open en attent. Ik vind het leuk 
om de hele tijd bij hen te zijn. Dat is voor mij erg belangrijk, en dat is ook de reden 
waarom ik deze reeks projecten met jonge mensen doe. Hoe ze me terug in de tijd 
katapulteren en de manier waarop ze me beïnvloeden is super inspirerend.

Er is misschien een verschil tussen hen en mij wat betreft techniciteit of in 
snelheid en in hoe ik dingen maak en begrijp; maar in de energie die we in het werk 
stoppen, voel ik geen groot verschil. Ik heb ontzettend veel plezier met hen gehad.

INTERVIEW MET  
RADOUAN MRIZIGA 

door Hajar Ibnouthen

TARS
FAVORIETE RAPNUMMER

Ik heb niet echt één favoriet nummer, maar 
mijn favoriete artiest is Rejjie Snow omdat 
hij een bepaalde eerlijkheid uitstraat. Hij 
gaat niets sugarcoaten: hij doet zich niet 
beter voor dan hij is en de beats, die hij 
gebruikt, passen daarbij. Zijn nummers 

hebben ook iets positiefs.

FAVORIETE MOMENT UIT DE REPETITIEPERIODE

Mijn solo voorbereiden. En poolen tijdens de 
middagpauze.

SPANNENDSTE MOMENT VAN DE VOORSTELLING

De ritmes! Omdat die nog altijd redelijk 
sketchy en niet echt waterdicht zijn.

IS DE VOORSTELLING ANDERS GEWORDEN  
DAN JE HAD GEDACHT? 

ik had me er niet echt veel van voorgesteld, 
maar het is wel experimenteler dan ik had 
gedacht. Radouan vervormt het materiaal 
zodat je niet meer ziet wat de oorsprong is. 
Daardoor wordt het abstracter en moeilijker 

te begrijpen.

HEB JE DOOR DIT PROJECT EEN NIEUWE KIJK 
GEKREGEN OP RAPMUZIEK?

Ik heb vooral een nieuwe kijk gekregen op 
dans!

JULIE
FAVORIETE RAPNUMMER

Hier kan ik moeilijk een antwoord op geven. 
Ik heb niet echt een favoriet nummer.

FAVORIETE MOMENT UIT DE REPETITIEPERIODE

Wanneer we op het grote podium van 
hetpaleis begonnen repeteren. Dat vond ik 

heel fijn.

SPANNENDSTE MOMENT VAN DE VOORSTELLING

Ritmes!!! Omdat het zelden vlekkeloos loopt 
en we best vaak foutjes maken (oeps).

IS DE VOORSTELLING ANDERS GEWORDEN  
DAN JE HAD GEDACHT? 

Ik had totaal geen idee wat ik van de 
voorstelling en de auditie moest verwachten. 
Ik had dus geen idee wat er zou gebeuren of 

hoe het eindresultaat eruit zou zien. 

HEB JE DOOR DIT PROJECT EEN NIEUWE KIJK 
GEKREGEN OP RAPMUZIEK?

Zeker. Ik luister heel graag naar rapmuziek, 
maar daar bleef het tot hier toe bij. Ik had 

me er nog nooit echt in verdiept. Ik vond de 
creatie een heel interessant leerproces.

MIMBI
FAVORIETE RAPNUMMER

Amnésie van Damso, omdat ik het een 
oprecht nummer vind. Het raakt me. 

FAVORIETE MOMENT UIT DE REPETITIEPERIODE

Het ontstaan van nieuw bewegingsmateriaal 
vanuit onze eigen visie op rap.

SPANNENDSTE MOMENT VAN DE VOORSTELLING

Mijn solo, want ik moet zingen voor de 
mensen en ik wil niet vals zingen.

IS DE VOORSTELLING ANDERS GEWORDEN 
DAN JE HAD GEDACHT? 

Niet echt, omdat het uitgangspunt het hele 
proces lang hetzelfde is gebleven: het delen 

van eenzelfde passie.

HEB JE DOOR DIT PROJECT EEN NIEUWE KIJK 
GEKREGEN OP RAPMUZIEK?

Ik zou niet zeggen ‘nieuw’. Maar ik heb nu 
wel een meer genuanceerd beeld van rap.

SADIE
FAVORIETE RAPNUMMER

If I Ruled the World van Nas.

FAVORIETE MOMENT UIT DE REPETITIEPERIODE

Toen ik mijn kostuum kreeg. 

SPANNENDSTE MOMENT VAN DE VOORSTELLING

Dat de ritmes synchroon uitkomen.

HEB JE DOOR DIT PROJECT EEN NIEUWE KIJK 
GEKREGEN OP RAPMUZIEK?

Toch wel, het is veel complexer dan ik dacht. 

AMINA
FAVORIETE RAPNUMMER

Swimming Pools van Kendrick Lamar. Ik 
associeer er een mooie herinnering met mijn 
broer mee. Het is ook de eerste rap song die 

ik van buiten kende.

FAVORIETE MOMENT UIT DE REPETITIEPERIODE

Vlak voor ons allereerste toonmoment was er 
opeens een spontane mini rave op Bohemian 

Rhapsody van Queen. Geweldig!

SPANNENDSTE MOMENT VAN DE VOORSTELLING

Of er voice cracks gaan zijn of niet, haha!

IS DE VOORSTELLING ANDERS GEWORDEN  
DAN JE HAD GEDACHT? 

Niet echt. De audities gaven al een goed 
beeld van wat de voorstelling zou worden.

HEB JE DOOR DIT PROJECT EEN NIEUWE KIJK 
GEKREGEN OP RAPMUZIEK?

Zeker en vast. Vooral doordat ik nu veel meer 
weet over de oorsprong en de evolutie van 

rapmuziek.

Space is the Place - Sun Ra
Gucci Gang - Lil pump and two chains
Versace – Migos
Humble – Kendrick Lamar
Power – Kanye west
This is America – Childish Gambino
Nephew – Smokepurpp and lil pump
Juicy - Notorius Big
Stronger – Kanye West
Walk it talk it – Migos ft. Drake
DNA. – Kendrick
My Philosophy – Boogie Down Productions
Drugs, you should try it – Travis Scott
Cocky – Shea Couleé
The Journey – Akua naru
Follow the leader – George The Poet & Maverick Sabre
Alright – Kendrick Lamar
We are all instruments - Ayatollah

8.2 bevat fragmenten uit of referenties naar de volgende rap songs
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