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circusvlo: Wot betekent circus voor Triin
Jonssens, olios Lody Angelino?
"Heel veell lk ben olti jd gefoscineerd ge
weest door de vri iheid von het circus, de
prochtige glitterkostuums, de gevoorliike
octs en de bombostische muziek. Als kind
hing ik ol dogen rond het circus ols ze in
ons dorp stonden. De mogie von de com-
municoiie met de dieren, de mysteries
von de woorzeggers, de tristesse von de
clowns.. .  "
"Als 6-iorige hing ik ol ondersteboven oon
de tokken von de bomen tropeziste te spe
len en in miin voorstell ing 'Puto Modre' heb
ik een oct met messen opgevoerd. Tropeze
en messenwerpen ziin tot hiertoe dus miin
circusdodo. lk droom von een show woorin
ik muziek en circus zo kon combineren, dot
ze elkoor versterken. Als ik door ooit de
middelen voor vind, go ik door zeker werk
von moken."

"lk heb in het begin von Lody Angelino
meegedrooid in de'Komikoze Freokshow',
een soort ouderwetse sideshow met degen-
slikkers, dwergen en ondere vreemde cre
oturen. Doorno heb ik een revue gemookt
met een oontol elementen uit het circus,
wooronder hopeze. Die voorstelling is loter
uitgegroeid tot de circuscompognie ,Mobi-

loirco', woormee we voor Circusvlo tiidens
de Gentse Feesten hebben opgetreden.,,
"De troining die nodig is om tropeziste te
worden, is jommer genoeg te zwoor om
nog goed occordeon te kunnen spelen. Het
eelt dot je op ie honden moet kweken, stoot
de vingervlugheid in de weg die nodig is
voor occordeon. Dus wos het kiezen, voor-
lopig toch. Moor wie weet, misschien loter,
ols ik 60 ben?1"

Lody Angelino, biigenoomd 'The Soddesr
Voice of Europe', brengt op hoor occorde
on bloedstollende smortloppen, stevige ton-
go's en bitterzoete liefdesliedies die je loten
donsen met een krop in de keel. Uitgedosi
in hoor eigen excentrieke stiil met zworte
vleugeltjes; creeiert zii een coboretochtige
sfeer die doet denken oon de sideshows
von vroegere circussen. De muzikonte om-
schrijft hoor eigen gecomponeeroe num-
mers ols een cocktoil von bloed en bloem-
suiker. Breng dus olvost uw zokdoek mee...
'No teors, money bock'l

'Puto Modre', een ovondvullende voor-
stelling in coproduciie met de Arenberg-
schouwburg, werd gecoocht door Donny
Ronoldo.
'Puio Modre', of de onzichtbore grens
tussen moeder, hoer, nonneke en psycho

'C'est Quoi l'Amour' is de recente cd von
Lody Angelino. De teksten, die ofwisselend
in het Nederlonds, Frqns en een soort lto-
l ioons gezongen worden, ziin gecoochl
door Guido Belconto. Op het olbum stoon
zong, voordrocht en occordeon centrool.
De instrumenten die ze bespeeld, doen
denken oon de gekie en de sfeer von Foy
Lovski

€'est quoi l'omour
Lo vie est belle
Ce n'est pos fous les jours
kriekskes met frikodellen
YEmour r'esl une chose difficile
Fore l'qmore possionoio
Hef leven door een rcze bril.

Wot Triin Jonssens brengt, is zelden educo-
tief, meestol politiek incorrect, oltild vermo-
keli jk, oonsrekeli ik en well icht besmetteli ik.
Ze goot volledig in tegen de moinstreom
en het verdient woordering dot ze vonuit
de olternotief creotieve hoek hoor oloots en
terechte erkenning kriigt.
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