Bio Jacin Trill

Jacin Trill (1998) heeft eigenlijk maar één boodschap voor de wereld: no more bad
vibes. De titel van zijn tape Happyland die in September 2017 uitkwam, zegt alles.
Juist als het leven tegenzit, laat de Hoornse Jacin Trill je zien dat achter elke wolk de
zon schijnt. En Jacin kan het weten.
Begin 2016 was Jacin vooral bezig met hiphop dance battles, toen zijn moeder
ernstig ziek werd. Jacin besloot te stoppen met dansen om zijn moeder thuis te
kunnen verzorgen. Een zware periode volgde, maar de positiviteit van zijn moeder
hield hen beiden op de been. “Ze lacht altijd en neemt het leven zoals het is, ook met
al die tegenslagen. Toen wist ik, het heeft geen zin om boos te zijn”.
Maar de meeste Nederlandse hiphop is volgens Jacin precies dát: boos. Harde
teksten met een negatieve sound. Omdat hij letterlijk behoefte had aan positieve
geluiden, kocht Jacin de goedkoopste opnameset die hij kon vinden en besloot,
vanuit zijn slaapkamer, zelf muziek te gaan maken.
Twee dagen na zijn eerste ontmoeting met producer 808milli, sluit het duo zich op
voor een ‘schrijverskamp’ in de kamer van Jacin. Resultaat: de tape Happyland. Elf
nummers met weinig woorden, maar des te meer positieve vibes. “Vibes zijn wat je
voelt. Wat mensen dingen laat doen. Als jij een keer hardop lacht in een bus vol
chagrijnige mensen, straalt jouw plezier ook op hen af. Ik ben aan één oor doof en
daarom zeggen vibes mij meer dan teksten. Als ik iemand zie lachen, weet ik
wassup.”
De tape kwam terecht bij Johnathan Kelly van Artsounds, die meteen geloofde in
Jacin Trill en Happyland. Toen de track Kspreyopjebytch vervolgens werd opgepikt
door Bokoesam en Ronnie Flex, ging het razendsnel: de track heeft inmiddels ruim
2,6 miljoen streams op Spotify en meer dan 1,5 miljoen Youtube-views. Slechts een
half jaar nadat Happyland werd gereleased, moest Jacin stoppen met zijn opleiding
aan de Popacademie, omdat hij te druk werd met optredens.
Bokoesam (“mijn hiphopvader”) heeft Jacin onder zijn hoede genomen en samen
werken ze aan een EP die in het begin van 2018 uit moet komen, met uiteraard
alleen maar happy sounds. En Happyland gaat next level: Jacin werkt aan Tape 2
die nóg beter wordt dan zijn debuutplaat: “Daar is Happyland 1 niets bij”.
De moeder van Jacin is inmiddels schoon verklaard en zijn grootste supporter. Haar
optimisme is de basis voor Jacin’s toekomstplannen: “Ik wil met mijn muziek
iedereen een positieve kijk op het leven geven. Geluk werkt aanstekelijk, geef het
door!”
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