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Je eerste cd heet 'C'est quoi I'amour'. Het feit dat ik wou zingenwas geen
stateWat betekent de liefde volgens jou?
ment,dat kwamgewoon.En toenvolgden
Dat gaat heel breed. lk heb met ,C'est de nummers.Het is niet zo dat ik
een wit
qoui I'amour'nummersverzameldwaar ik bladneemen denk:waaroverga
ik nu een
al zes jaar mee bezigwas en optrad. Die nummermaken? lk loopoverstraat
en inzoektochtvan zesjaar gingoverde vraag: eens heb ik een strofein mijnhoofd.
Daar
wat is liefde?
wil ik dan iets meer mee doen. Het verlk had vroegerhet gevoeldat ik liefdeniet looptheelorganisch.Somsvoelthet
alsof
echt aankon en dat ik altijd een soort van ik er zelf voor nietstussenzit.
'antiliefde'in
mijnlevenhad;dat ik de antiliefdeopzochten dat pure liefde niet aan- Je motto is'No Tears,Money Back'.
ls
trekkelijkwas voor mij. Door het proces er ooit al iemandzijn geld komen
terugvan 'C'est quoi l'amour',door uiteindelijk vragen? En doeje dat dan?
die cd te maken,werd dat zo concreetdat 'No Tears,MoneyBack'komteigenlijk
van
ik mezelfer wel moest mee confronteren. de freakshow. lk ben - heel raar
- begonlk heb de titel van de cd niet bewustgeko- nen bij een freakshow,mensendie
zwaarzen. Achteraf kwam ik pas tot het besef den slikken en zichzelfvolstoppen
met
dat mijn nummers over het proces van pijnlijkedingen. Zij zochten tijdetijk
een
mijn leven gaan, hoe ik van de moeilij- accordeoniste.
ke dingen uit mijn opvoedingben geko- Van die freakshow komt mijn naam
en
men naarmeerliefde. De cd en de liedjes mijn motto. Elke artiesthad er een
banhebbenmijgesteundin dat proces.lk heb ner, waarop zqn of haar portret geschilhet dus in de eersteplaatsvoor mezelfge- derd stond, zoals in de circussen
van
daan, maar dat is dikwijlshet beste. Als vroeger. Bij mij stond daar ook 'No Tears,
je iets voor jezelf doet, en dat voelt goed, Moneyback' op.
dan kanje iets betekenenvoor de rest van In het beginhad ik geen flauw ideewaarde wereld.
voor het stond,maar uiteindelijk
wil ik wel
het gevoelvan mensennaar buitenbrenDus tijdens het maken van de cd vielen gen. lk merk dat als er ergensveel
verde puzzelstukken voor jou in elkaar.
drietzit, ik dat oppiken daaropinspeel.lk
Absoluut!Het gekke is dat ik toevallig, ben heel gevoeligvoor wat er leeft in het
heel intuitief,met LadyAngelinaben be- publiek. En de tranen...Als mensen
dat
gonnen,zonder commercieelplan, zon_ echt willen,kunnenze hun geld
terugkrrlder naam,...Achterafheb ik pas ingezien gen. Dat zit in de prijs (/achf)!
dat ik op die maniertot verdereontwikkelingben gekomenin mijnleven.De cd was Je staat op het podium met je
accoreen afrondingvan dat proces.
deon, rode laarzen, zwarte vleugels
en een revolver. Hoe is Lady Angetina
Je noemt jezelf 'de Vlaamse eueen of ontstaan?
Drama',
LadyAngelinais ontstaandankzijde freakDat is een bijnaamdie Guido Belcanto show. lk kon volgens die Freaks niet zomij gegeven heeft. Er circuleren nog maar met mijneigennaam op het podium
zo'n paar namen. Een journalist noem- staanen we zijn toen op zoek gegaannaar
de mij ooit 'The SaddestVoice of Europe' een naam. De eerstenaam die viel was
naar Eddy Wally's bijnaam, 'The Voice 'the rubbernun', maar zo voel ik mij niet
of Europe' (lacht). Enerzijdsheb ik heel echt (lacht). lk droeg toen tweedehandtriestigeliedjes,andezijdsrelativeerik die se flamencoschoenenwaar, in balpen,
met de hele tralalaerrond,de vleugelsen 'Angelina'opgeschrevenstond. lk vond
zo.
Angelinawel een goedeartiestennaam
en
zo is het LadyAngelinageworden.
Komt de inspiratie voor je songs uit De kleding bleek ook een probleem.lk
dingen die je zelf meemaakt of ziet in moest een transseksueelvervangen die
je omgeving?
optrad als half man en half vrouw. lk
Mijn inspiratiekomt alleenuit dingen die stopte dus een paar tennissokkenonder
ik zelf heb meegemaaktof voel. Het is een shortje,om zo de juiste opvullingte
pure ontwikkelingvan mezelf. Maar dat krijgen, maar dat vond de rest
van de
gebeurtallemaalonbewust.
groepmaar niets. We hebbenuiteindeliik
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