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TRIJNJANSSENS
beginnenspelen.Ikben gestoptomdatik
ermeegepestwerd op schoolen ben pas
op mijn achttiendeterug begonnen.Op
mijn zesentwintigste
heb ik beseftdat ik
helemaalvoor mijn muziek wilde gaan.
Ik was bestverlegenvroeger en heb echt
moeten leren om op te treden voor een
publiek, maar nu is muziek mijn leven.
Achteraf bekekenis dat helemaalniet zo
vreemd. Ik ben opgegroeidin een huis
v ol mu zi e k. M iin m oeder is directricevan een
muziekschoolen miin
vader werkt als instrum ente n b ouwer in
Frankrijk. Ook mijn
broer en zus zijn met
m uz i e k b e z ig. O p
f ami l i e fe es t jes s t aat
iedereente zingen en muziek
te maken. Heerlijk om te zien
hoe muziek een band schept
tussenmensen.'

Muurvankistjes
'Mijn vriend is decorontwerperen een
echtedoe-het-zelver.Achteraanons huis
is een groot bijgebouwwaar nu zijn atelier is. Toen we naar hier verhuisden,lag
de hele zolder vol met oude houten kistjes van tijdensde oorlog.Er had al zeker
zestigjaar niemand een voet binnen
gezet.Van al die kistjesheeft mijn vriend
eenwand gemaaktin de woonkamer. De
zolder hebbenwe intussenhelemaal
opgeknapt.Mijn stiefzoonis er nu
met een aantalvrienden een theatershowin elkaar aan het steken.
Binnenkort gaan we er een voordoek ophangen zodat we voorstellingetjeskunnen organiseren.Super,
zoveelruimte voor creativiteit.Ik ben
graag creatief bezig.Ik maak muziek,
ik schilder, ik naai,...Ik heb vroeger
een tijd in het kostuumateliervan het
Ballet van Vlaanderengewerkten 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
- zoalsik er zoveelheb!'
www,ladyangelina,com
Ln Gc ^ o

m o ka .n o rq ' o l t trcn We

wekejks binnenn bethus van
eentoffem/v,dieonstoont
wat hem/haardrijft,boeit
en raakt.
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