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Je eerste cd heet 'C'est quoi I 'amour'.
Wat betekent de liefde volgens jou?
Dat gaat heel breed. lk heb met ,C'est

qoui I 'amour' nummers verzameld waar ik
al zes jaar mee bezig was en optrad. Die
zoektocht van zes jaar ging over de vraag:
wat is liefde?
lk had vroeger het gevoel dat ik l iefde niet
echt aankon en dat ik altijd een soort van
'anti l iefde'in mijn leven had; dat ik de anti-
liefde opzocht en dat pure liefde niet aan-
trekkelijk was voor mij. Door het proces
van 'C'est quoi l 'amour', door uiteindeli jk
die cd te maken, werd dat zo concreet dat
ik mezelf er wel moest mee confronteren.
lk heb de titel van de cd niet bewust geko-
zen. Achteraf kwam ik pas tot het besef
dat mijn nummers over het proces van
mijn leven gaan, hoe ik van de moeil i j-
ke dingen uit mijn opvoeding ben geko-
men naar meer l iefde. De cd en de l iedjes
hebben mij gesteund in dat proces. lk heb
het dus in de eerste plaats voor mezelf ge-
daan, maar dat is dikwij ls het beste. Als
je iets voor jezelf doet, en dat voelt goed,
dan kan je iets betekenen voor de rest van
de wereld.

Dus tijdens het maken van de cd vielen
de puzzelstukken voor jou in elkaar.
Absoluut! Het gekke is dat ik toevall ig,
heel intuit ief, met Lady Angelina ben be-
gonnen, zonder commercieel plan, zon_
der naam,... Achteraf heb ik pas ingezien
dat ik op die manier tot verdere ontwikke-
ling ben gekomen in mijn leven. De cd was
een afronding van dat proces.

Je noemt jezelf 'de Vlaamse eueen of
Drama',
Dat is een bijnaam die Guido Belcanto
mij gegeven heeft. Er circuleren nog
zo'n paar namen. Een journalist noem-
de mij ooit 'The Saddest Voice of Europe'
naar Eddy Wally's bijnaam, 'The Voice
of Europe' (lacht). Enerzijds heb ik heel
triestige l iedjes, andezijds relativeer ik die
met de hele tralala errond, de vleugels en
zo.

Komt de inspiratie voor je songs uit
dingen die je zelf meemaakt of ziet in
je omgeving?
Mijn inspiratie komt alleen uit dingen die
ik zelf heb meegemaakt of voel. Het is
pure ontwikkeling van mezelf. Maar dat
gebeurt allemaal onbewust.

Het feit dat ik wou zingen was geen state-
ment, dat kwam gewoon. En toen volgden
de nummers. Het is niet zo dat ik een wit
blad neem en denk: waarover ga ik nu een
nummer maken? lk loop over straat en in-
eens heb ik een strofe in mijn hoofd. Daar
wil ik dan iets meer mee doen. Het ver-
loopt heel organisch. Soms voelt het alsof
ik er zelf voor niets tussen zit.

Je motto is'No Tears, Money Back'. ls
er ooit al iemand zijn geld komen terug-
vragen? En doeje dat dan?
'No Tears, Money Back'komt eigenli jk van
de freakshow. lk ben - heel raar - begon-
nen bij een freakshow, mensen die zwaar-
den slikken en zichzelf volstoppen met
pijnlijke dingen. Zij zochten tijdetijk een
accordeoniste.
Van die freakshow komt mijn naam en
mijn motto. Elke artiest had er een ban-
ner, waarop zqn of haar portret geschil-
derd stond, zoals in de circussen van
vroeger. Bij mij stond daar ook 'No Tears,
Money back'op.
In het begin had ik geen flauw idee waar-
voor het stond, maar uiteindeli jk wil ik wel
het gevoel van mensen naar buiten bren-
gen. lk merk dat als er ergens veel ver-
driet zit, ik dat oppik en daarop inspeel. lk
ben heel gevoelig voor wat er leeft in het
publiek. En de tranen... Als mensen dat
echt wil len, kunnen ze hun geld terugkrrl-
gen. Dat zit in de prijs (/achf) !

Je staat op het podium met je accor-
deon, rode laarzen, zwarte vleugels
en een revolver. Hoe is Lady Angetina
ontstaan?
LadyAngelina is ontstaan dankzij de freak-
show. lk kon volgens die Freaks niet zo-
maar met mijn eigen naam op het podium
staan en we zijn toen op zoek gegaan naar
een naam. De eerste naam die viel was
'the rubber nun', maar zo voel ik mij niet
echt (lacht). lk droeg toen tweedehand-
se flamencoschoenen waar, in balpen,
'Angelina'op geschreven stond. lk vond
Angelina wel een goede artiestennaam en
zo is het Lady Angelina geworden.
De kleding bleek ook een probleem. lk
moest een transseksueel vervangen die
optrad als half man en half vrouw. lk
stopte dus een paar tennissokken onder
een shortje, om zo de juiste opvull ing te
krijgen, maar dat vond de rest van de
groep maar niets. We hebben uiteindeli ik
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