
Van 12 april tot en met 30 september langs Nederlandse poppodia 
Waylon kondigt tournee aan: The World Can Wait 
 
Op 12 april begint Waylon aan een tournee langs grote Nederlandse poppodia onder de titel 
The World Can Wait, naar het gelijknamige album dat later dit jaar verschijnt. Waylon, die in 
mei Nederland vertegenwoordigt bij het Eurovisie-songfestival, begint zijn tournee in 
Grenswerk in Venlo en eindigt deze op 30 september in P3 in Purmerend. Tijdens de tour is 
hij te zien in onder andere Luxor Live in Arnhem (31 mei), de Effenaar in Eindhoven (1 juni), 
Paradiso in Amsterdam (10 juni) en ’t Paard in Den Haag (14 juni). De kaartverkoop start 
dinsdag 23 januari om 09.00 uur. 
 
De tour vormt de aftrap van misschien het wel meest bepalende jaar voor Waylon. Tijdens 
de shows trakteert hij zijn publiek onder meer op een voorpoefje van het langverwachte 
persoonlijke album, dat na het songfestival wordt uitgebracht, met dezelfde titel. De titel is 
overigens ook een verwijzing naar het uitsluiten van alle invloeden van buitenaf. 
 
Waylon: “Ik hoop dat de mensen die naar mij komen kijken, volledig kunnen opgaan in de 
muziek. Op het podium ben ik er helemaal voor het publiek, dat verlang ik ook van hen. 
Meer dan ooit. Het liefst heb ik dat iedereen zijn mobiele telefoon thuislaat, of in ieder geval 
uitzet. Je ziet vaak dat mensen toch gaan filmen of foto’s maken. Je creëert daarmee een 
filter tussen wat je ziet, voelt, hoort en ervaart. Wat is een herinnering waard als je hem 
persé moet delen. Net alsof het anders niet is gebeurd. Hoe mooi zou het zijn als je daar 
even een paar uur los van komt en alleen met jezelf of met mij de dialoog aangaat. Gewoon 
genieten. The World Can Wait.” 
 
Album 
Op het gelijknamige album is ook het songfestivallied, dat op 10 maart wordt gepresenteerd, 
terug te vinden. Waylon keert terug naar zijn muzikale roots, die nog steeds geworteld zijn in 
Nashville. Op het album eert hij zijn grote helden van de country, maar laat hij vooral ook 
zijn eigen sound horen. “Er is voor mij geen ontsnappen aan: als ik mijn gitaar oppak, zijn de 
eerste tonen toch altijd weer country. Dat heeft een enorme invloed op mijn muzikale 
ontwikkeling gehad.” 
 
Bewogen jaar 
Het afgelopen jaar was een mooie opmars naar 2018. Waylon nam voor de tweede maal 
plaats in de rode jurystoel van The Voice of Holland, waarbij hij ditmaal onder meer Anouk 
als een van zijn mede-juryleden begroette. Daarnaast werd hij winnaar van It Takes 2 met 
Bibi Breijman en bracht hij in december driemaal Veronica’s Top 1000 Allertijden in Concert 
in een uitverkocht Ahoy (waarna hij ook al een derde editie voor komend najaar 
aankondigde). Het Eurovisie-songfestival staat in de week van 7 mei in zijn agenda.  
 
  



Agenda tournee The World Can Wait – Waylon 
April: 
Donderdag  12-04-2018   Grenswerk  Venlo 
Vrijdag  13-04-2018  De Duyker   Hoofddorp 
Zaterdag  14-04-2018  Gebr. Nobel   Leiden   
Donderdag  19-04-2018  De Patronaat  Haarlem   
Vrijdag  20-04-2018   W2   Den Bosch 
Zaterdag 21-04-2018  Victorie   Alkmaar 
 
Mei: 
Donderdag  24-05-2018  De Mezz  Breda 
Vrijdag  25-05-2018  De Neushoorn  Leeuwarden   
Zaterdag  26-05-2018  De Muziekgieterij Maastricht  
Donderdag  31-05-2018  Luxor Live   Arnhem 
 
Juni: 
Vrijdag  01-06-2018  Effenaar   Eindhoven 
Zaterdag  02-06-2018  Hedon   Zwolle 
Donderdag  07-06-2018  Oosterpoort   Groningen   
Vrijdag  08-06-2018  Kubus   Lelystad  
Zondag  10-06-2018  Paradiso  Amsterdam 
Donderdag  14-06-2018  ‘t Paard   Den Haag 
Vrijdag  15-06-2018  Tivoli   Utrecht 
Donderdag  21-06-2018  Doornroosje   Nijmegen 
Vrijdag  22-06-2018  De Kampanje   Den-Helder 
Zaterdag  23-06-2018   Metropool  Hengelo 
Donderdag  28-06-2018  Flint    Amersfoort 
Vrijdag  29-06-2018  Bibelot   Dordrecht 
 
September: 
Vrijdag  07-09-2018  Maaspoort  Venlo 
Vrijdag  14-09-2018  Vorstin   Hilversum 
Zaterdag 15-09-2018  Annabel   Rotterdam  
Vrijdag  21-09-2018  Gigant    Apeldoorn 
Zaterdag  22-09-2018  013   Tilburg 
Vrijdag  28-09-2018  De Tamboer   Hoogeveen 
Zaterdag  29-09-2018  Parkstad Limburg Heerlen 
Zondag  30-09-2018   P3    Purmerend  
  
 
 
 


