
Guido Belcanto (rechts op de 
toto) en Trijn Janssens, alias 
Lady Angelina, zijn nog niet 
zolang vrienden. Maar dat is 
geen bezwaar. 'Vriendschap 
hoeft niet oud te zijn', vin
den ze. 'De maatstaf is goed 
samen kunnen zingen of dan
sen.' Dansen hebben ze nog 
niet gedaan, maar dat komt 
nog weI. Samen zingen doen ze 
nog tot eind april in Balzaal der 
gebroken harten, een liedjes
programma met een reusachtig 
dansorgel. 

Koning eenoog 
Trijn Janssens: ' Bij onze eersteontmoetingZ:H jij cen 
hoek te lezen in de coulissen.' 
Gu ido Belcanto: 'Filosofie van Schopenhauer. Ie 
vroeg me of ik wilde babysinen terwijl je moest 
optreden. Oat ging goed. Ie dochte r was cen heel 
braafkind.' 
Trijn: 'Maar pas in de zomcr va n 2006 hcbben we 
voor hel cerst samcn gczongen: "Marin:I" van Rocco 
Granata. Ik kan niel uitleggen wat er toen gebeurde. 
De harmo nic va n twee stemme n, dat vael je in ie 
hart,' 
Gu ido: 'Ie was cen fan va n mij, dat wist ik.' 
Trijn: 'Vroeger was ik a l cell keer bij Guido langs 
gewecst om hem cen demo tc gcvcn van mijn Jied
jcs.' 
Guido: ' Ik ben met die cassette hclcmaal naar 
het zu iden van Frankrijk gcrcdc n. Thjn heeft me 
opnicuw gclecrd waar muziek om gaal. Ik was nvin
tig jaar bezig, liep gevaa r om dat te vergeten.' 
Trijn: 'We hebben dezelfde ziel.· 
Guido: 'We zijn allebei romantisch. Oat wil zeggen: 
we bouwen ons eigen universum.' 
Trijn: 'Want de wereld zoals hij is, is niet mooi. Wij 
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ik toch wat beledigd. Je bent geen quun o/beauty, 
zong je. Terwijl ik heus wel weet dar ik e r niet uitzie 
als een fotomode l. Ik heb het model van een vrouw 
uit de jaren 1920.' 
Guido: (Iacht) 'Het is ironisch bedoeid, dat weet je. 
Maar als je wi I, magjede tekst herschrijven.' 
Trijn: 'Maar nee, ik wil niets herschrijve n. Maar mis· 
sch iell moet ik toch zoe ken naar ergern is. Anders 
wordt onze vrielldschap melig.' 
Guido: 'Ik zou het niet weten. Ik kan me heel moei· 
lijk kwaad maken. Oat iseen grootgem is.' 
Trijn: ' Ik weet het! Ik erger me aan je hond. Je ver· 
diem een veel betere hand.' 
Guido: 'Nu raak je een gevoelige snaar. Maar je hebt 
gel ij k, hel is een een heel cgo·istisch beest. Je kunt 
niets zeggen ofhij wil zieh ermee bcmoeien.' 

Tetteren over par/urn 
Guido: 'Her leeftijdsversch il russen ons, daar voel ik 
niks van. Jii ben l een meisje dal filosofisch is aange
legcl. Als ik mijn leeftijdsgenoten zie, ben ik er soms 
overgechoquee rd hoe oud ze doen,' 
Trijn: 'Ben ik soms niet vreselijk druk voor je? ' 
r."ido· 'J,., voorccn optr .... d .... n bru;s jc V:ln geluk.' 

Trijn: 'H ou jij cen soundcheck niet liever zen?' 
Gu ido: 'Eigenlijk weI. Ik hcb plankenkoorts en ik 
ben nerveus. Ik zou liever w:n mediteren als de men· 
sen binnenkomen.' 
Trijn: ' Ik voel dat. Ik wil er respect voor hebben en je 
met rust Ialen.' 
Guido: 'Misschien is dal het leeflijdsverschil wei.' 
(glimlacht) 
Trijn: 'Maar als we opkomen, kijken we altijd samen 
in de spiegeL' 
Guido: 'En a ls we terugkomen va n cen optreden, 
z it Trijn achier het stuur van de camionette. Vitalski 
ligt meestaI te slapen. Ik zit naast haar te teueren. Ik 
praat graag over vrouwenzaken. Over parfum, kleren 
en rode schoenen bijvoorbeeld.' 
Trijn: 'Ik villd dat goed . Want als ik niet oplet, raak 
ik Illijn vrouwelijkheid kwi;t, Diep vanbinnen ben ik 
soms cen bouwvakker. Ik wcetook veel ovcrboorma· 
chines.' 
Guido: 'Bij mij is het net andersom. Ik ken geen bal 
van boormachines, maar ik draaggeregeld cen rokje.' 
(/acht) 

Deze rubriekvoert elke week twee min of meer bekendevrienden 
olvriendinnenop. 

hebben iets anders nodigom in tegedijen.' _:""",:.s:ta:nd:a:ar:d:.b:'6:co:pa:in:-:CO~P/~·n.~ _ _ _ - - - - -
Guido: Trijn is mijn artistieke z us. Ik ben blij dat 
ik haar - beter laat dan nooit - heb leren ken nen. Ik 
heb me lang kon ing eenoog in het land der blinden 
gcvlXlJ. Ik \lod IIIC mimkrcclll.a;uu II U.' 

Ik erger me aan je hond 
Guido: 'Ik heb eCllliedje voor Trijn gemaakt. Daarin 
zing ik: ie bent altijd mooier dan de vorige keer. 
Volgens mij is dal het bclangrijkste a ls jc elkaa r graag 
ziet. ' 

••• Guido Belcanto (55) staatal meerdandertigjaarop 
de ptanken met tevenstiederen pur sang. Zijn nieuwstepro
gramma ~eet Ba/zaaJ der gebroken harren. Hiermee trekt 
hij langs de culturele centra tot eind april ,samen met lady 
Angelina. Martin Jansen, Vitalskieneenreusac~tigdansor
gelvanOecap.www.guidobelcanto.be 
••• Trijn Janssens (35) isaccordeoniste. Haarartiesten
naam is Lady Angelina. De Vlaamse Queen 01 Drama zingt 
liedjesoverkermislieldes,alsc~eidenjaloezie. Nuiszeop 
tournee met Guido Belcanto. www.ladyangelina.com 

Trijn: (lacht) 'Toen ik hctdeeerste kecr hoorde, was _L-------------~---


