
 

 

JEANGU MACROOY: BIOGRAFIE 
De muzikale reis van Jeangu Macrooy (Paramaribo, 1993) 
begint als hij op zijn dertiende een gitaar krijgt van zijn ouders 
en met zijn tweelingbroer Xillan een duo vormt. Jeangu's 
muzikale ambities zijn echter groot, dus vertrekt hij in 2014 
vanuit zijn thuisland Suriname naar Nederland. Daar ontmoet 
hij producer/componist Perquisite, die hem tekent bij zijn label 
Unexpected Records en hem als producer bijstaat op zijn 
debuut-EP Brave Enough (2016). Vanaf dat moment stapt 
Jeangu met zevenmijlslaarzen door de Nederlandse 
muziekwereld: hij wordt 3FM Talent, doet mee aan de 
Popronde, doet voorprogramma’s van o.a. Blaudzun en 
Selah Sue, wordt een terugkerende gast bij De Wereld Draait 
Door, staat op Noorderslag én wordt genomineerd voor de 
Edison Pop als Beste Nieuwkomer. 

 
Jeangu's soulvolle debuutalbum High On You (2017), dat het jaar daarop volgt, bestaat uit 
persoonlijke nummers: een verzameling eerlijke verhalen over strijd, dankbaarheid, hoop en 
vertrouwen; ervaringen uit het leven van een jongvolwassene. De plaat wordt genomineerd voor 
een Edison Pop in de categorie Beste Album en brengt Jeangu en zijn band naar Lowlands en 
North Sea Jazz. Daarop volgt een home coming show in Suriname, waar op dat moment single 
High On You al zeven weken op één in de charts staat. Terug in Nederland zien meer dan 3,5 
miljoen mensen hem de rol van Judas spelen in tv-productie The Passion en verzorgt hij het 
voorprogramma van Curtis Harding en Ayo op hun Duitse tournees. 
 
Op zijn tweede album Horizon (2019) presenteert Jeangu zich met opgeheven hoofd. De 
zoekende jongen is een zelfverzekerde artiest geworden, die gedreven door nieuwsgierigheid, 
ambitie en levenslust de wereld verkent. “Ik wil niet in herhaling vallen”, zegt hij daarover. 
“Zodra ik bij het schrijven van de songs merkte dat ik in een bepaalde werkwijze verviel, stopte 
ik en probeerde het op een andere manier.” Naarmate zijn ervaring toeneemt, komt Jeangu 
steeds dichter bij zijn muzikale vorm, weet hij de ideeën in zijn hoofd concreter te maken en 
verkent hij samen met zijn producer Perquisite de mogelijkheden van zijn sound.  
 
Ook al is Jeangu’s loopbaan meer dan succesvol, is hij niet iemand die de keerzijde van het 
succes zou ontkennen. Op een gegeven moment realiseert hij zich dat de constante focus op 
de volgende stip aan de horizon mentale ruimte in beslag neemt; ruimte die nodig is om naar 
zijn innerlijke stem te luisteren. Het nummer Grow, dat uiteindelijk gekozen zal worden als de 
song waarmee Macrooy Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 
2020, gaat over volwassen worden en het besef dat een duidelijke route naar geluk niet 
bestaat. Maar ook over acceptatie van her feit dat het leven een aaneenschakeling van hoogte- 
en dieptepunten is, die ons uiteindelijk juist doen groeien als mens. Jeangu over Grow: 
‘Emoties, goede en slechte, vormen een universele taal. Ik hoop dat mensen zich door dit 
nummer iets minder eenzaam voelen in hun zoektocht naar geluk. Ik geloof in de ver-
broederende kracht van muziek. Het is de reden dat ik doe wat ik doe. ' 
 
Naast zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival 2020 op 16 mei 2020 in Rotterdam, staat 
Jeangu van 19 maart tot en met 31 mei 2020 met zijn band in 20 verschillende theaters in 
Nederland. 
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