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Defact en Overleef: twee graag en veel geziene gasten tijdens de Hoornse Stadsfeesten, en in 
West-Friesland in het algemeen. Al jaren brengen deze twee enthousiaste en jonge muzikanten 
Hoorn en omstreken hiphop in de breedste zin van het woord. Onder toeziend oog van Daniël 
Castanheira Dias (Producer en zanger, studerende aan de HBA, red.) is het tijd om de balans 
op te maken met Defact (Kevin van oort) en Overleef (Levi Noe).

(Mike Warrink): “ Voor het selecte groepje mensen dat jullie nog niet kent, is het onder het 
mom van ‘beter laat dan nooit’ tijd voor een introductie. Om het dan ook maar meteen goed 
te doen: ‘Levi, kun jij ons kennis laten maken met Kevin? ”

(Levi Noe): “Kevin is al in 1998 begonnen met rappen, om vervolgens ruim 10 jaar later in 2010 
zijn debuut album ‘ontwikkelingsfase’ uit te brengen. Daarvoor heeft hij al de eer gehad om als 
DeFFFulous Flows twee maal in het voorprogramma van Opgezwolle te staan. Naast het rappen is 
Kevin druk bezig met Def3 Entertainment (sinds 2010, red.), waaruit ook zijn filmbedrijf is 
ontstaan. Dat is Kevin in het kort.”

(MW): “Kevin, kan jij ons kennis laten maken met Levi?”

(Kevin van Oort): “ Ik ken Levi doordat hij bij ons (Def3 Records) kwam meefeesten en freestylen in 
mijn tuin. Samen met onder andere Bushmeister Jay, en Levi’s broers Benjamin en Giel maakten we 
vrienden muziek. Vervolgens ging Levi stage lopen bij Def3 Entertainment, waar we aan bureautjes 
tegen over elkaar aan het werk waren. Dat werken achter het bureau werd uitgebreid naar werken 
op het podium, door als duo samen shows te doen. Dat is sindsdien, ondanks onze solo projecten, 
eigenlijk nooit meer gestopt.”

(MW): “Het samenwerken beviel jullie blijkbaar zo goed dat jullie ook deel hebben genomen 
aan de Grote Prijs van Nederland. Hoe is deze reis jullie bevallen?”

(KvO): “Deze reis is zeer succesvol geweest: naast de halve finaleplaats bleek al eerder dat we 
met vrij veel publieksstemmen onze rondes doorkwamen. Dit betekent heel veel voor ons, 
aangezien het publiek hetgeen is waar je het allemaal voor doet. 

(LN): “Daarnaast hebben we ook een enorme buzz rondom ons gecreëerd, mede door de promotie 
die we op touw hebben gezet om stemmen te werven. Deze zetten we zelfs voort op de Hoornse 
Stadsfeesten en de kleine festivals waar we toen hebben opgetreden. Door de Grote Prijs hebben we 
heel erg veel mensen weten te bereiken met onze muziek en daarnaast goed aan onze liveshows 
kunnen werken. We hebben nu in totaal als duo al zo’n zeventig shows erop zitten.”

(MW): “Naast het feit dat jullie als duo veel optreden, zijn jullie onder verschillende formaties 
op met name de Stadsfeesten (van dit jaar en vorig jaar) meerdere malen terug te vinden, als 
een soort rondreizende troubadours. Hoe is dat zo gekomen?”

(KvO): “We werden vorig jaar door Theo (Viset, programmeur, red.) gevraagd om zwevende act te 
zijn. Dit hield in dat we de mogelijkheid hadden om met verschillende acts samen te werken. Zo 
hebben we in samenwerking met een koor in de Noorderkerk gestaan, maar ook met Roy Licht 
opgetreden. Hij speelde akoestische gitaar waar Levi en ik dan vervolgens over heen rapten. Door 
deze vrijheid hebben we steeds meer gedaan, en uiteindelijk acht optredens gegevens. 

(LN): “Daarnaast hebben wij onze toegankelijkheid ook meezitten. We zijn gezellige jongens die 
graag willen optreden, ook een goede show kunnen geven en als een van de weinige met hip-hop 
bezig zijn in Hoorn. Doordat de hip-hop scène (in Nederland) niet zo heel groot is, en wij onze 
horizon door alle samenwerkingen verbreden, kom je heel snel in contact met de zalen en 
artiesten.”



(MW): “Levi, na jou deelname aan de Grote Prijs was je nog niet klaar met leren. Je besloot 
het leertraject een vervolg te geven en studeert nu aan de Herman Brood Academie. Hoe gaat 
het daar nu?”

(LN): “Helemaal te gek! Ik ben qua vibe en wat ik voorheen deed totaal veranderd als artiest. Ik 
werk daar veel samen met Daniël Castanheira Dias, die qua productie en zang vooral uit de R&B 
hoek komt. Dit is compleet iets anders dan de Boom-Bap dingen die ik normaal gesproken doe. De 
diversiteit en aanmoediging zijn ook sterke factoren: je zult altijd in de vijfde versnelling moeten 
werken. Er is sprake van een gezonde strijd in de klassen, omdat iedereen het beste uit zichzelf en 
elkaar wilt halen. Je houdt elkaar onderling scherp, en dat is wat deze opleiding tot zo’n succes 
maakt.”

(MW): “Zowel qua stijl en de toenemende variatie daarin is 2015 dus een keerpunt voor jou, 
Levi. Om even verder te gaan met de term ‘Keerpunt’ : Kevin, dit is de titel van je nieuwe 
track (in samenwerking met Sharona Elvira, red.). In dit nummer bespreek je allerlei zaken 
uit je verleden die jou zijn overkomen. Hoe sta je er nu voor?”

(KvO): “Ik sta heel positief in het leven. Het keerpunt komt erop neer dat ik een omslag moest 
maken in mijn leven, omdat bepaalde negatieve dingen uit het verleden aan me bleven knagen. Deze 
omslag komt toch weer aan de hand van muziek, wat ik als een gezonde uitlaatklep zie om alle 
spanning in het leven ongedaan te maken. Wat mij meteen opvalt is dat ondanks dat het een recent 
nummer is, hij al meteen goed valt bij het publiek.”

(LN): “We hebben er ook expres voor gekozen om dit nummer halverwege onze set te plaatsen. Het 
is letterlijk een ‘Keerpunt’ in onze set: daarna gaan we de party kant op, maar door dit nummer 
bewijzen we dat we meer kunnen dan de humoristische nummers. Wes staan niet altijd voor een 
jong publiek wat los wil gaan op te treden, dus aan de hand van onze diversiteit weten wij ook 
mensen die rond de veertig zijn te raken met onze muziek.”

(KvO): “Doordat het nummer zo persoonlijk is, had ik van te voren verwacht dat het live uitvoeren 
ervan mij heel zwaar zou vallen. Gelukkig voelt het goed om dan samen met Sharona Elvira het 
nummer ten gehore te brengen, en voelt het niet als een last. Het voelt eigenlijk best wel lekker om 
de emoties kwijt te kunnen.”



(MW): “Met dit keerpunt voor jou nu reeds in volle gang Kevin, en de jaren studie die voor 
jou nog gaan volgen Levi, rest mij nog een vraag: wat kunnen wij nog meer van jullie 
verwachten?”

(KvO): “Ik verwacht vooral veel releases uit te brengen, zowel van mijzelf als van Levi.”

(LN): “Ik heb heel veel werk liggen, waarvan het eerste resultaat een EP zal zijn. Deze moet in het 
najaar van 2015 verschijnen, en is qua tempo hoger en een stuk steviger dan eerder werk.

“Het keerpunt komt erop neer dat ik een omslag moest maken in mijn leven, 
omdat bepaalde negatieve dingen uit het verleden aan me bleven knagen. Deze 
omslag komt toch weer aan de hand van muziek, wat ik als een gezonde 
uitlaatklep zie om alle spanning in het leven ongedaan te maken.” - DeFact -
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