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VAN DE PRAIRIE TOT POPPRINSES: TAYLOR
SWIFT IS DERTIG (EN DAT VIEREN WE)

BEKEND

13.12.2019 | 13:42 UUR | LOTTE KUIPERS

BRON LINDA.NLLINDA.NL FOTO ANPANP

Het beste van LINDA.nl direct in je mail? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

DELEN

Ze wint alles wat er te winnen valt in muziekland, siert talloze covers én is
niet bang om een statement te maken: Taylor Swift. De populaire zangeres is
vrijdag dertig geworden.

Ter ere van haar verjaardag duikt LINDA.nl in het turbulente leven van de zangeres.

COUNTRY
Swift groeide op in het Amerikaanse Wyomissing, Pennsylvania, op de
kerstbomenkwekerij van haar ouders. Op veertienjarige leeftijd verhuisde ze naar
Nashville, om haar muzikale carrière van de grond te krijgen. Dat lukte: Swift
debuteerde in 2006 met haar single TimMcGraw. In hetzelfde jaar kwam haar eerste
album Taylor Swift uit met hits als Our Song en Teardrops On My Guitar.

Bekijken op

Taylor Swift - Teardrops On My Gu…
Later bekij… Delen

Swift bestormde daarna de hitlijsten met countrymuziek. Voor haar album Fearless
won ze als jongste ooit de Grammy voor Album van het Jaar. Maar Swift blijft niet die
lieve country-prinses. Op haar vijfde album, 1989, maakt ze vooral popmuziek. En dat
niet alleen: ze raakt ook flink in opspraak.

Taylor Swift zingt samen met Miley Cyrus bij de Grammy’s in 2009.

Bron: ANP

SPOTIFY
Zo verwijderde ze in 2014 al haar muziek van Spotify. Ze zei daarover in Time
Magazine: “De waarde van een album is gebaseerd op hoeveel liefdevol werk een
artiest erin heeft zitten. Piraterij, bestanden delen en streaming hebben ervoor
gezorgd dat er veel minder albums verkocht worden. Iedere artiest gaat daar anders
mee om.”

Lees ook
Dronken Taylor gaat los op eigen nummer en Twitter gaat nu los op haar

Ook ontstond ruzie met zangeres Katy Perry, omdat Swift drie
achtergronddanseressen van haar ‘gestolen’ zou hebben. Verder hield de KayTay-
vete showbizzland in zijn greep. Kanye West pakte tijdens de MTV Video Music
Awards de microfoon van Swift af, omdat hij vond dat Béyonce de Award voor beste
video had moeten winnen. Taylor stond er volkomen overrompeld naast.

KANYE WEST
Swift kreeg daarna knallende ruzie met Kanye West – en vrouw Kim Kardashian –
over een songtekst uit het nummer Famous van West. Het gaat om de zin: ‘I feel like
me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous.’ Volgens West gaf
Swift daar toestemming voor, volgens de zangeres is daar geen sprake van. Ook haar
relatiestatus hield de wereld flink bezig. Ze datete onder anderen met dj Calvin Harris,
singer/songwriter John Mayer, acteur Jake Gyllenhaal, zanger Harry Styles,
meidenidool Joe Jonas en Harry Potter-acteur Tom Hiddleston.

Taylor Swift en Calvin Harris in New York.

Bron: Getty Images 

Maar gelukkig maakte Swift ook nog muziek. En hoe. In 2017 bracht ze haar
langverwachte single Look What You Made Me Do uit. De video brak op YouTube alle
records door in de eerste 24 uur maar liefst 38 miljoen views te krijgen. In deze
mysterieuze clip is Swift te zien als oude versies van haarzelf. Hiermee lijkt ze één
ding duidelijk over te willen brengen: the old Taylor is dead.

Bekijken op

Taylor Swift - Look What You Mad…
Later bekij… Delen

PRIJZEN
De nieuwe Taylor wint prijzen alsof haar leven ervan afhangt. In november van dit jaar
werd ze bekroond met de titel Artist of the Decade op de American Music Awards.
Daar zong ze een medley van haar eigen nummers. Ze heeft nu maar liefst 29 AMA’s
op haar naam staan. Meer dan de King of Pop Michael Jackson, die er 24 won.

Ook is ze de best verdienende artiest van 2019 én werd ze donderdag bekroond met
Billboards’ Woman of the Decade Award. Een mooi pre-verjaardagscadeau.

taylorswift
149.4 m volgers Profiel bekijken

Meer bekijken op Instagram

1,360,247 vind-ik-leuks
taylorswift

HEY THANKS BILLBOARD 

🙏

 it was a whole entire party chatting with
@jasonlipshutz and @samidrasin killed it with these photos!! Thank you so
much for this honor. 

😸

Voeg een opmerking toe...

POLITIEK
Naast muziek maken, spreekt Swift zich uit over maatschappelijke kwesties. De
zangeres greep de Video Music Awards in augustus van dit jaar aan om gelijkheid in
de Verenigde Staten aan te kaarten. Swift maakt zich al jaren hard voor de gelijke
rechten van de LGBTIQ-gemeenschap en haalde een half miljoen handtekeningen op
in een petitie voor de Equality Act.

Lees ook
John Travolta geeft MTV-Award aan de verkeerde Taylor Swift

Ook zet Swift zich om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Begin 2019
maakte de zangeres bekend daar haar moeder opnieuw kanker heeft. Zowel haar
vader als moeder overwon de ziekte. Ook gaf Swift bijna tienduizend euro aan een
fan met kanker, zodat zij haar medische rekeningen kon betalen.

Swift is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Maar omdat we je niet wilden
onthouden hoe het allemaal begon, hieronder de video van haar nummer Christmas
Tree Farm mét beelden uit haar jeugd. 

Bekijken op

Taylor Swift - Christmas Tree Farm
Later bekij… Delen

DOCUMENTAIRE

Obada (20) brengt
documentaire uit: 2 miljoen
abonnees, maar helemaal
alleen

04.03.2021 | 15:45 uur

WAT GOÉÉÉÉD

Gepeste Stef Smits (9)
lanceert eigen kledinglijn:
Shine by Stef

04.03.2021 | 15:08 uur

BINNENLAND

Coronabrandhaard nu
vooral in noorden van
Noord-Holland

04.03.2021 | 14:26 uur

MEER BEKEND meer bekend

NA ZUS KLAAGT OOK
BROER MARIAH CAREY
AAN OM UITSPRAKEN IN
BIOGRAFIE
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VERGEET JIJ VAAK TE
DRINKEN? VAN DEZE
RECEPTEN LOOPT HET
WATER IN JE MOND

GOMMERS GELOOFT IN 'NORMALE'
ZOMERVAKANTIE DIT JAAR: 'IK BEN
HELEMAAL HYPER!'
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ALS BANKEN KONDEN PRATEN

Monique des Bouvrie: 'Ik denk dat Jan
zich omdraait in zijn graf'

LINDA'S KANKERVERHAAL

In vlog 9 filmt Linda Hakeboom haar MRI-
scan en de pittige opvliegers

ALS BANKEN KONDEN PRATEN

Lauren Verster: 'Ik heb een urge dat ik iets
wil doen wat niet mag'

LINDA.LIEVELINGS

LINDA.200 LIEVELINGS

Sylvana Simons: ’Alsof het voor mij
geschreven is’

ALLES OVER LINDA.

Olcay Gulsen voor LINDA.lievelings 200:
'Dit is mijn corona-lijflied'

OPROEP

Zó zorg je dat jouw lijflied een plek krijgt
in de LINDA.lievelings 200

LIEF & LEED

Zij maakt het verschil: een ode aan de
bijzondere vrouwen in jullie leven

Tot zover de vintage trouwauto: 'Binnen
twee minuten sloegen vlammen uit de
bus'

Anouk (21) heeft tinnitus en non-stop een
piep in haar oor: 'Ik verlang zo naar stilte'
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