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mensen hebben angst om hun lob te
r lor l iozon On aan nana\/an mnmanr

moet je gewoon de knop omdraaien
en 'd6' stao durven zetten. Noch-
tans, ik had een keitoffe job: ik was
kleedster bij het Ballet van Vlaande-
ren. lk maakte mee de kostuums, ik
ging mee op tournee,. . .  En plots,  na
zes iaar. boden ze me een vast con-
tract aan en een auto... En het klinkt
gek, ik weet het, maar dat verlamde
me compleet. 't Was op dat moment
ook net ui t  met mi jn l ief  . . .  en ik wou
iets totaal anders.. .  maar ik wist  niet
echt wat: het gaf me wel een soorl
van vrijheid waarin ik mijn creativiteit
kon botvieren. lk speelde op straat,
hing rond met vr ienden.. .  ' la vida
loca'zeg maar.

FW: Klinkt lekker anarchistisch, maar
lijkt me in de praktijk niet echt evi-
dent!

T:Tja, ik heb inderdaad een veel moei-
li jkere weg gekozen dan de doorsnee
mens. En ik ben best ook wel een
poosje zwaar gefrustreerd geweest
omdat ik geen echt muzikaal diploma had. Maar
als ik zie hoeveel mensen met een conservato-
riumdiploma's avonds hun kost moeten verdie-
nen met lesgeven aan de plaatselijke muziekaca-
demie.. .  Neen, geef mi j  dan maar mi jn levent je.

FW: Bespeel je naast je accordeon nog andere
instrumenten?

T: Op mijn negentiende heb ik een drumstel ge-
kocht. lk heb een tijdje klarinet gespeeld, ik be-
speel ook de zingende zaag en de draailier. Op
de Steinerschool leerden we blokfluit en altfluit. lk
heb ook een trompetje waar ik al een paar noten
uitkrijg... (lacht) En uiteraard speel ik ook piano.
Kan ook niet anders: toen mijn moeder zwanger
was van mijzal ik in haar buik altijd vlak naast het
pianoklavier... En ik geloof echt wel in het feit dat
je de gewaarwordingen die je als foetus ervaart
je hele verdere leven meedraagt.

FW: Toch heb je resoluut gekozen voor de ac-
cordeon.

T: Goh, dat is eigenlijk vanzelf gekomen omdat
men mij op een gegeven moment vroeg om een

andere accordeonist te vervangen.
FW: Dus niet echt omdat de accordeon zich het
beste leent om - ik citeer - "je favoriete mix van
Bloed en Bloemsuiker" te vertolken.

T: Ook, ja. Hoewel ik dat pas in een latere fase
ontdekt heb. (lacht)

FW: Je handelsmerk is niet alleen je accorde-
on... maar ook je laarsjes en bovenal je zwafte
vleugeltjes, niet. Hoe is dat ontstaan?

T. Zowel mijn naam als mijn vleugeltjes heb ik
te danken aan een tournee met de Kamikaze
Freakshow in Brazili6.

FW: Leg uit.
T: Hewel, ik had het daarnet over het feit dat ik
een accordeonist moest vervangen... Welnu, dat
was de accordeonist van de Kamikaze Freak-
show: een vreemd figuur, iets tussen een man
en een vrouw. (lacht) Maar ze moesten dringend
een vervanger vinden want ze vertrokken een
week later naar Brazili6. Nu, tijdens die tournee
kocht e6n van die gasten een stel zwarle vleugel-
tjes die inderdaad sindsdien op de 66n of andere
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Maar dat is relatief natuurlijk.
T: Tja, zij heeft een commercieel management
achter haar staan en dat heb ik niet. Meer nog:
dat WIL ik nietl lk wil mezelf kunnen zijn en blij-
ven... Laura Lynn zal pakken compromissen
moeten sluiten en dat is helemaal niks voor mij,
he!

FW: Kan ik stellen dat iemand als Laura Lynn
zich au sdrieux neemt en Lady Angelina niet?

T: In zekere zin relativeer ik mezelf veel meer, ja.
Maar de emoties die ik in mijn liederen beschrijf,
worden veel meer uitvergroot, gaan in zekere zin
veel dieper: zowel de tragiek als de passie als
het hilarische.

FW: De vraag die je wellicht al wel vaker hebt
moeten beantwoorden: "Ben jij de vrouwelijke
Guido Belcanto?"

T: Wie mij absoluut een etiket wil opplakken of in
een vakje steken, zal zeker en vast bij Guido Bel-
canto uitkomen, ja. Nu, Guido is een hele lieve
mens en een goeie maat van mr1, en tot op zekere
hoogte zit ik inderdaad op zijn golflengte. Maar
wie ons beter kent, weet ook dat er grote verschil-
len zijn tussen ons.

FW: Heb jij grote muzikale voorbeelden?
T: Goh, hier in eigen land eigenlijk niet echt... Of
toch... lk heb heel veel resoect voor wat Wan-
nes Van de Velde heeft gedaan. Mijn moeder
woont nu trouwens samen met de accordeonist
die zo'n 20-30 jaar met Wannes heeft gespeeld.
Roland Van Campenhout is ook zo iemand...
Nu, die gasten hadden het makkelijker dan de
huidige generatie muziekmakers... Wie het nu
echt wil maken, financieel dan (lacht), heeft het
medium televisie nodig. Zij hadden een soort van
creatieve vrijheid die wij niet echt meer hebben.
Gevolg is wel dat tegenwoordig iedereen elkaal
bij wryze van spreken, kopieert...

FW: Hoe lang ga je nog door met Lady Ange-
lina?

T: Weet je... Soms denk ik: "Doe toch iets zinvols
met je leven..." lk bedoel: er is zoveel onrecht
in de wereld; er loopt zoveel fout met het mi-
l ieu.. .  En wat doe ik? lk maak muziek.. .  Behoor-
lijk egocentrisch, niet? Nu ja, er loopt zo vreselijk
veel fout dat ik niet zou weten waar te beginnen.
Maar toch.. .

FW: ls in jouw geval protestliederen maken geen

optie?
T: Neen, niet echt. Maar, ik heb samen mer een
groepje vriendinnen - allemaal mama's - een
actiegroep opgericht: F.A.M. en dat staat voor
Feminin Active Movement.

FW: Hola, dat klinkt revolutionair. Leg eens uit.
T: Met F.A.M. willen we aantonen dat niet alleen
de super geengageerde mensen die zich aan-
sluiten bij bijvoorbeeld Greenpeace of Amnesty
International zich betrokken voelen bij bepaalde
mistoestanden. Ook de gewone mens, zoals de
doorsnee mama, wil soms dat er iets verandert
in deze maatschappij. Met F.A.M. willen we zui-
ver op ons vrouwelijk buikgevoel actie voeren...
Bij politici, aan grootwarenhuizen,... Noem maar
op. Op ludieke wijze, met leuke 'kostumekes en
muziekskes' onze boodschap kracht bijzetten!

FW: Wat zijn de plannen voor 2009?
T: lk ga in elk geval door met Lady Angelina zo-
lang ik me er volledig kan in geven. Van zodra ik
geen ziel meer kan leggen in Lady Angelina stop
ik ermee. Op dit ogenblik zijn we bezig met een
kindervoorstelling met een heel bijzonder thema:
'dood & verlies'. Een heel interessant gegeven.
Begin januari is er de premidre, dan spelen we
tot half mei in een dertigtal culturele centra en in
het najaar spelen we het stuk opnieuw maar dan
in de scholen.

FW: Trijn, mogen we je heelyeelsucces toewen-
sen met alles wat je doet en... euh, hou het re-
bels/

Marlien

www.ladyangelina.com
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