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\1an cllAnsotl en
Dc,Woonwagen van Lady An-
gelina. Dat is de ritel van de
nieuwe voorstel l ing rvaar-
mee LadyAngelina, fseudo- ,
nremvanTrijnJanssens (41), 

'de veelzijdige muzikante uit 
'

Borgerhout, op 9 oktober in . '
de fuenberg in premidre gaat.
"ln deze voorst^eil ing breng ik
mij n persoo nlij ke ldve nsv"er-
haal, doorspekt met l iedjes ;
uit mijn repertoire", vertelt i
Tri jn. "lk heb rwee jaar lang
met een gerestaureerde cir-
cuswoonwagen rn Antwer-
pen actiegevoerd voor meer
groen in de stad en gezonde
iucht als basisrecht. Dat en-
gagement is alt i jd deel van
mezelf geweest, en ook van
mijn muziek. Ik noem mezelf
een geelngageerde stadsboe-
rin, dicht bij de naruur, stri j-
dend voor basisrechten. Wat
mag je verwachren van mijn
voorstell ing? Tussen de was
die te drogen hangr, breng ik
eenmini-rewe."
Het repertoire van Trijn Jans.
sens, de zus van dEUs-violist
Klaas Janssens en van Roos
die bij het combo Capsule
speelt, omschrijft ze zelf als
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Wat?
,  Mini-revue met
:  chanson, k le in-
.  kunst en f lamen-
. co.
rWle?
, Lady Anget ina,
:  Antwerpse stad-
r  boer in en chan-
:  sonnidre

een eigenzinnige mix van
chanson, kleinkunst. f lamen-
co.en spro-okjes. In het ver-
leclen heetr  ze op her podi-
um gestaan met Roland Van
Campenhout, Guido Belcan-
to,Antje De Boecken MarcDe
Bel. LadyAngelina brengr haar
liedjes in hetFrans, Spaans en
Vlaams. "\4aamse kiei. Franse
weemoed en Spaanse furie",
zegt ze. "En voor miin vierde
cd komen daar ook-nos por-
tugees en Arabisch brj.'ilady
Angelina begeleidt iichzelf
op accordeon, gitaar, lepels
enzlngendezaas. xvH
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