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moetje gewoonde knop omdraaien
en 'd6' stao durven zetten. Nochtans, ik had een keitoffejob: ik was
kleedsterbij het Balletvan Vlaanderen. lk maaktemee de kostuums,ik
gingmeeop tournee,...
En plots,na sszes iaar.bodenze me een vast contract aan en een auto...En het klinkt
gek, ik weet het, maardat verlamde
me compleet.'t Was op dat moment
ook net uit met mijnlief... en ik wou
ietstotaalanders...maarik wist niet
echt wat: het gaf me wel een soorl
van vrijheidwaarinik mijn creativiteit
kon botvieren.lk speeldeop straat,
hing rond met vrienden...'la vida
loca'zegmaar.
FW: Klinkt lekker anarchistisch,maar
lijkt me in de praktijk niet echt evident!
T:Tja,ik hebinderdaad
eenveelmoeilijkereweg gekozendan de doorsnee
mens. En ik ben best ook wel een
poosje zwaar gefrustreerdgeweest
omdatik geenecht muzikaaldiplomahad.Maar
als ik zie hoeveelmensenmet een conservatoriumdiploma'savondshun kost moetenverdienenmet lesgeven
muziekacaaande plaatselijke
demie...Neen,geefmijdan maarmijnleventje.
FW: Bespeelje naastje accordeon nog andere
instrumenten?
T: Op mijnnegentiende
heb ik een drumstelgekocht.lk heb een tijdjeklarinetgespeeld,ik bespeelook de zingendezaag en de draailier.
Op
de Steinerschool
leerdenwe blokfluiten altfluit.lk
heb ook eentrompetjewaarik al een paarnoten
uitkrijg...(lacht)En uiteraardspeelik ook piano.
Kanook nietanders:toen mijnmoederzwanger
was van mijzal ik in haarbuik altijdvlaknaasthet
pianoklavier...
En ik geloofechtwel in hetfeitdat
je de gewaarwordingen
die je als foetus ervaart
je heleverderelevenmeedraagt.
FW: Toch heb je resoluut gekozen voor de accordeon.
T: Goh, dat is eigenlijkvanzelfgekomenomdat
men mij op een gegevenmomentvroegom een

andereaccordeonist
te vervangen.
FW: Dusniet echt omdat de accordeonzich het
beste leent om - ik citeer - "je favoriete mix van
Bloed en Bloemsuiker" te vertolken.
T: Ook, ja. Hoewelik dat pas in een laterefase
ontdektheb.(lacht)
FW: Je handelsmerk is niet alleen je accordeon... maar ook je laarsjesen bovenalje zwafte
vleugeltjes,niet. Hoe is dat ontstaan?
T. Zowel mijn naam als mijn vleugeltjesheb ik
te dankenaan een tourneemet de Kamikaze
Freakshowin Brazili6.
FW: Leg uit.
T: Hewel,ik had het daarnetover het feit dat ik
eenaccordeonist
moestvervangen...
Welnu,dat
was de accordeonistvan de KamikazeFreakshow: een vreemdfiguur,iets tusseneen man
en een vrouw.(lacht)Maarze moestendringend
een vervangervinden want ze vertrokkeneen
week laternaar Brazili6.Nu, tijdensdie tournee
kocht e6nvan die gasteneen stel zwarlevleugeltjesdie inderdaadsindsdienop de 66nof andere
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Maar dat is relatief natuurlijk.
optie?
T: Tja, zij heeft een commercieelmanagement T: Neen,niet echt. Maar,ik heb samen mer een
groepjevriendinnen- allemaalmama's- een
achterhaarstaanen dat heb ik niet.Meernog:
dat WIL ik nietl lk wil mezelfkunnenzijn en blijactiegroepopgericht:F.A.M.en dat staat voor
ven... Laura Lynn zal pakken compromissen FemininActiveMovement.
moetensluitenen dat is helemaalniksvoor mij, FW: Hola, dat klinkt revolutionair.Leg eens uit.
he!
T: Met F.A.M.willenwe aantonendat nietalleen
FW: Kan ik stellen dat iemand als Laura Lynn
de super geengageerde
mensendie zich aanzich au sdrieux neemt en Lady Angelina niet?
sluitenbij bijvoorbeeldGreenpeaceof Amnesty
T: In zekerezin relativeerik mezelfveel meer,ja.
International
zich betrokkenvoelenbij bepaalde
Maarde emotiesdie ik in mijnliederenbeschrijf, mistoestanden.
Ook de gewonemens,zoalsde
wordenveel meeruitvergroot,gaan in zekerezin
doorsneemama, wil soms dat er iets verandert
veel dieper: zowel de tragiek als de passieals
in deze maatschappij.
Met F.A.M.willenwe zuihet hilarische.
ver op ons vrouwelijkbuikgevoel
actievoeren...
FW: De vraag die je wellicht al wel vaker hebt
Bij politici,aan grootwarenhuizen,...
Noemmaar
moeten beantwoorden: "Ben jij de vrouwelijke
op. Op ludiekewijze,met leuke'kostumekes
en
Guido Belcanto?"
muziekskes'
onzeboodschapkrachtbijzetten!
T: Wie mij absoluuteen etiketwil opplakkenof in FW: Wat zijn de plannen voor 2009?
een vakjesteken,zal zekeren vast bij GuidoBelT: lk ga in elk gevaldoor met LadyAngelinazocanto uitkomen,ja. Nu, Guido is een hele lieve langik me er volledigkan in geven.Vanzodraik
mensen eengoeiemaatvan mr1,en tot op zekere geenzielmeerkan leggenin LadyAngelinastop
ik ermee.Op dit ogenblikzijnwe bezigmet een
hoogte zit ik inderdaadop zijn golflengte.Maar
wie ons beterkent,weetook dat er groteverschil- kindervoorstelling
met een heelbijzonder
thema:
'dood & verlies'.Een heelinteressant
gegeven.
len zijntussenons.
Beginjanuariis er de premidre,dan spelenwe
FW: Heb jij grote muzikale voorbeelden?
T: Goh, hierin eigenlandeigenlijknietecht... Of
tot halfmei in een dertigtalculturelecentraen in
het najaarspelenwe het stuk opnieuwmaardan
toch... lk heb heelveel resoectvoor wat Wanin de scholen.
nes Van de Velde heeft gedaan. Mijn moeder
woont nu trouwenssamenmet de accordeonist FW: Trijn,mogen we je heelyeelsucces toewendie zo'n 20-30 jaarmet Wannesheeftgespeeld. sen met alleswat je doet en... euh, hou het reRolandVan Campenhoutis ook zo iemand... bels/
Nu, die gastenhaddenhet makkelijker
dan de
huidigegeneratiemuziekmakers...
Marlien
Wie het nu
echt wil maken,financieeldan (lacht),heeft het
mediumtelevisie
www.ladyangelina.com
nodig.Zijhaddeneensoortvan
creatievevrijheiddie wij niet echt meer hebben.
Gevolgis wel dat tegenwoordigiedereenelkaal
bij wryze
van spreken,kopieert...
FW: Hoe lang ga je nog door met Lady Angelina?
T:Weetje... Somsdenkik: "Doetoch ietszinvols
met je leven..."lk bedoel:er is zoveelonrecht
in de wereld; er loopt zoveelfout met het milieu...Enwat doe ik?lk maakmuziek...Behoorlijkegocentrisch,niet?Nu ja, er loopt zo vreselijk
veelfout dat ik nietzou wetenwaar te beginnen.
Maartoch...
FW: ls in jouw geval protestliederen maken geen
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