Biogra fie Jim Ba kkum
Hoew el Jim a l v a na f jonge leeftijd in ba ndjes en musica ls speelt, v era ndert zijn
lev en a ls hij in 2002 meedoet a a n de eerste Nederla ndse editie v a n de tv ta lentenja cht IDOLS en hij in de fina le a ls 2de eindigt.
Hij ma a kte o.a . de a lbums; Impressed (2003), Rea dy (2004), Da nce W ith Me (2005),
V rij (2007), Nu (2009), Schouder (2014) en bra cht ta lloze (nummer 1 en top-10)
singles uit. Ook heeft Jim div erse thea tertours geda a n en een uitv erkocht
concert in de A fa s Liv e.
Hij presenteerde tv-progra mma ’s a ls De W eg Na a r Fa me (RTL4), RTL Boulev a rd
(RTL4), Show nieuw s (SBS) en de ta lentenja cht The Ba nd (Fox).
Jim speelde in films a ls: A fblijv en (2006), V erliefd Op Ibiza (2013), Rokjesda g
(2015), Mega Mindy V S Rox (2015), Onze Jongens (2016), Huisv rouw en Besta a n Niet
(2017), Zw a a r V erliefd (2018), Huisv rouw en Besta a n Niet 2 (2019), Onze Jongens in
Mia mi (2020), Ca sa nov a ’s (2020), Zw a a r V erliefd 2 (2020) en Just Sa y Yes (2021).
Jim speelde de ma nnelijke hoofdrol in ta lloze musica ls zoa ls Grea se (2006),
Fa me (2008), Ha irspra y (2009), W icked (2011), Fla shda nce (2013), Ha rtsv rienden
(2015), Het Meisje met het Rode Ha a r (2015), On Your Feet (2017), Musica ls in
Concert (2017) en A ll Sta rs (2018)
In 2020 keert Jim na 13 ja a r solo terug in het thea ter met het persoonlijke
progra mma “Klein”. Met een a lles sa menv a ttende titel bezorgt Jim sa men met
een pia nist zijn publiek een intieme ode a a n de mooiste Nederla ndsta lige liedjes.

