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fuitwerpse artieste over nieuwe inspirerende cd

,rtvan LadyAngelina
BORGERHOW - Et m o i. J' a u rai s j am a i s reco n n u I' am ou r. . . &ze m4l
sche klanken van Lady Angelina's stem vercverenle hart als de cdcpe
ler het eercte nummer op haar cd kiest.

lif* n'll;:'Sil[[:"*,:;#:i unrk gevoer, een andere taar"
orfi de wereld te verbeteren of mu- geerdgeweest. Gelul&igheeftzege-
ziek zou blijven maken om mijn kozen voor haar muziek, want dat

uit te dragen", zegt l,ady
Angelina. Ze is altijd heel ge€nga-

doet ze wonderlijk goed.
Haar kersverse boreling
ligt net in de winkelrek-
ken. Amor y Coragon
zegt : de liefde enhethart,
en.z ingt :  k le inkunst,
chanson, flamenco en
sprookjes. Lady Angelina
houdt van de complexlo-
ze wereld van sprookjes.
Ze groeide op als Trijn
Janssens op een boerderij
in de Noorderkempen.
"Ik leerde de magie van
het alledaagse ontdek-
ken."  De muziek,  haar
fantasie. Trijn erfde het
van haar ouders. "Als ik

zin had om iets te cre€ren, kon dat.
Alles kon. Er was altijd wel een ate-
lier met oneindig veel spullen. Mijn
ouders hadden een straattheater en
maaktenalles zelf."Trijnhaalde ook
veel leveruwijsheid uit haar tijd op
de Steinenchool. "Het is zo'n enor-
me luxe om je creativiteit niet te be-
grenzen, maar ook zo griezelig span-
nend voor de mening van anderen."
Van de cdAmory Coragon spranke-
len woorden inhetVlaams, Frans en
Spaans. "Op mijn negentiende ben
ik na een pijnlijke relatiebreuk naar
Mexico'gevlucht'. Daar vond ik
mijn han teug en ontdekte dat je
taal moet voelen. Een taal vertelt
oneindig veel over haar cultuur. Ik
kies niet bewust per lied voor een be-
paalde taal. Het lied kiest de taalzelf .
Elk gevoel heeft een andere taal."
(SAEN/FotoGRF)
G*voorstellirS, z 19 / O2, AB,
www.lady@elim.com.I-ady,\ngehw hspir eert.


