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Lady Angeli no
"lk heb in het begin von LodyAngelino 'C'estQuoi l'Amour'is
de recentecd von
meegedrooid
in de'KomikozeFreokshow', LodyAngelino.De teksten,
die ofwisselend
eensoortouderwetse
sideshowmetdegen- in het Nederlonds,Frqnsen een soortltoslikkers,dwergenen onderevreemdecre
lioonsgezongenworden, ziin gecoochl
oturen.Doornoheb ik een revuegemookt door GuidoBelconto.
Op hetolbumstoon
met een oontolelementen
uit het circus, zong, voordrochten occordeoncentrool.
wooronderhopeze.Dievoorstelling
is loter De instrumenten
die ze bespeeld,doen
,Mobiuitgegroeidtot de circuscompognie
denkenoon de gekieen de sfeervon Foy
loirco',woormeewe voor Circusvlotiidens Lovski
de GentseFeesten
hebbenopgetreden.,,
"De troiningdie nodig is om tropezistete
worden, is jommergenoeg te zwoor om
€'est quoi l'omour
nog goed occordeonte kunnenspelen.Het
Lo vie est belle
eeltdot je op ie hondenmoetkweken,stoot
Ce n'est pos fous les jours
de vingervlugheid
in de weg die nodig is
kriekskes met frikodellen
voor occordeon.Duswos hetkiezen,voorYEmour r'esl une chose difficile
lopigtoch.Moor wie weet,misschien
loter,
Fore l'qmore possionoio
o l si k 6 0 b e n ? 1"
Hef leven door een rcze bril.
LodyAngelino,biigenoomd'TheSoddesr
Voiceof Europe',brengtop hoor occorde
circusvlo: Wot betekent
circusvoor Triin on bloedstollende
smortloppen,
stevigetonJonssens,
oliosLodyAngelino?
go'sen bitterzoete
liefdesliedies
die je loten
"Heelveell lk ben oltijdgefoscineerd
ge
donsenmeteen kropin de keel.Uitgedosi
weestdoor de vriiheidvon het circus,de
in hoor eigen excentrieke
stiil met zworte
prochtigeglitterkostuums,
de gevoorliike vleugeltjes;
creeiertzii een coboretochtige
octsen de bombostische
muziek.Als kind sfeerdie doet denkenoon de sideshows
hing ik ol dogenrond hetcircusols ze in von vroegerecircussen.
De muzikonteomonsdorp stonden.De mogievon de com- schrijfthoor eigen gecomponeeroe
nummunicoiiemet de dieren, de mysteries mersols een cocktoilvon bloed en
bloemvon de woorzeggers,de tristesse
von de
suiker.
Brengdusolvostuw zokdoekmee...
"
cl o wn s...
'No teors,moneybock'l
"Als6-iorigehingik ol ondersteboven
oon
de tokkenvon de bomentropezistete spe
lenen in miinvoorstelling
'PutoModre'heb 'Puto Modre', een ovondvullendevoorik een oct metmessen
opgevoerd.Tropeze stellingin coproduciiemet de Arenbergen messenwerpen
ziin tot hiertoedus miin schouwburg,werd gecoochtdoor Donny
circusdodo.
lk droomvoneenshowwoorin Ronoldo.
ik muzieken circuszo koncombineren,
dot 'Puio Modre', of de onzichtboregrens
ze elkoorversterken.
Als ik door ooit de tussenmoeder,hoer, nonnekeen psycho
middelen
voorvind,go ik doorzekerwerk
vo nmo ke n. "

\circusvlo

LI

Wot TriinJonssens
brengt,is zeldeneducotief, meestolpolitiekincorrect,oltildvermokelijk,oonsrekeliik
en wellichtbesmetteliik.
Ze goot volledigin tegende moinstreom
en het verdientwoorderingdot ze vonuit
de olternotief
creotievehoekhoorolootsen
terechteerkenningkriigt.
Jon VonCraesbeeck
lodyongeli
nokobinet@yo
hoo.com
www.lodyongelino.com

