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TRIJN JANSSENS

beginnen spelen. Ikben gestopt omdat ik
ermee gepest werd op school en ben pas
op mijn achttiende terug begonnen. Op
mijn zesentwintigste heb ik beseft dat ik
helemaal voor mijn muziek wilde gaan.
Ik was best verlegen vroeger en heb echt
moeten leren om op te treden voor een
publiek, maar nu is muziek mijn leven.
Achteraf bekeken is dat helemaal niet zo
vreemd. Ik ben opgegroeid in een huis
vol  muziek.  Mi in moe-
der is directrice van een
muziekschool en miin
vader werkt als instru-
mentenbouwer in
Frankrijk. Ook mijn
broer en zus zijn met
muziek bezig.  Op
fami l iefeest jes staat
iedereen te zingen en muziek
te maken. Heerlijk om te zien
hoe muziek een band schept
tussen mensen.'

Muur van kistjes
'Mijn vriend is decorontwerper en een
echte doe-het-zelver. Achteraan ons huis
is een groot bijgebouw waar nu zijn ate-
lier is. Toen we naar hier verhuisden, lag
de hele zolder vol met oude houten kist-
jes van tijdens de oorlog. Er had al zeker
zestig jaar niemand een voet binnen
gezet. Van al die kistjes heeft mijn vriend
een wand gemaakt in de woonkamer. De
zolder hebben we intussen helemaal
opgeknapt. Mijn stiefzoon is er nu
met een aantal vrienden een the-
atershow in elkaar aan het steken.
Binnenkort gaan we er een voor-
doek ophangen zodat we voorstel-
lingetjes kunnen organiseren. Super,
zoveel ruimte voor creativiteit. Ik ben
graag creatief bezig.Ik maak muziek,
ik schilder, ik naai,... Ik heb vroeger
een tijd in het kostuumatelier van het
Ballet van Vlaanderen gewerkt en maak
nu nog regelmatig iets voor theater. Nu
flans ik maar wat in elkaar. maar ooit wil
ik 6cht dingen ontwerpen en met een
eigen kledinglijn naar buiten komen.
Voorlopig bliift het bij een droom
- zoals ik er zoveel heb!'
www,ladyangelina,com
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weke jks binnen n bet hu s van
een toffe m/v, die ons toont
wat hem/haar drijft, boeit

en raakt.
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