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tr0uwens niet alt i jd al les zwart,  er
zit  meer achter haar personage dan
gratuite s0mberheid. Zi j  zingt ook
over de taboes van de l iefde, over
de jaloezie, de passie, de devotie.
lk vertrek vaak vanuit het gevoel
dat de wereld naar de knoppen is,
maar daarnaast zing ik ook over
echte l iefde of over de l iefde voor
mi ln k ind'
0ptreden met zwarte vleugels is
dus geen bewuste zet?
'Dat is een grappig verhaal. lk ben
als accordeoniste ooit terechtgeko-
men bi j  de Kamikaze Freak Show, en
ben met hen meegegaan op tournee
door Brazrlrd. Maar aangezien ik niet
echt een freaA ben, hebben ze daar
die vleugels voor mij  gekocht Meer
zit  er niet achter Geen duistere ver-
klaring of zo. '
Er is alleszins wel een duistere
kant aan ie sprookie over een
weggelopen meisie dat in een
truckerscaf6 terechtkomt. Je
vreest voor haar het ergste. maar
ze moordt al die truckers uit!
( lacht)Die song is eigenl i jk de inlei-
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' l-*dy Ange lina is meer dan gratuite *_'::j\,i.J,;::ffi'ffi lX
SOmbgfhgid.  Zg Zingt OOk OVgf dg tabOgS veel  over na. Het verschir  wordr

van de liefde, over de passie, de devorie' i'llll,Xllill;ffiiiffi] ;:':l:

,HET DOEMDENKEN IS VOORBIJ'
C'est quoi I'amour? Kom het ons niet unagen. Misschien vind je

een antwoord bij lady Angelina, die in deze gekwelde vraag
een titel zag uoor haar debuutalbum. Het alten ego uan

Tnijn Janssens uit Bongerhout gaat, getooid met accondeon
en zwarte vleugels, niet uoor niets door het leven als

The Saddest Voiee of Europe.'Maar', zegt ze, 'mijn volgende cd
wordt een happy dansplaat, uoonal bedoeld uoon trauestieten!'

woord Dominique Piedfort  beeld Johannes Vande Voorde

e hebt een t i idie gedaan
over die langverwachte

eerste cd,  Schui l t  daar mis-
schien een verhaal achter?
Lady Angelina: 'Die cd begon echt
de dringen. lk was al een hele t i jd
van plan om er een te maken. maar
had er nooit de middelen voor Dus
heb ik bi j  de Vlaamse Gemeenschap

subsidies aangevraagd. En ja, oan
moet je wel .  h6! '
Je kreeg als producer Roland
Van Gampenhout mee, Guido
Belcanto heeft ie teksten wat
opgekuist .  Die samenwerking
l i ikt geen toeval, ie hoort de
sleer van Belcanto vaak terug.
'Dat zeggen wel meer mensen. lk
denk dat het gevoel hetzelfde is: de

weltschnerz, de lach en de traan...
lk kom persoonli jk ook erg goed
overeen met Guido. We zitten wat
op dezelfde manier in elkaar. '
Weltschmerz, daar zeg ie wat. lk
heb de cd beluisterd op een veel
te zonnige dag, niet echt de per-
fecte combinatie. Ze noemen ie
niet voor niets lfe Saddest
Voice ol Europe.
'Je vroeg je zeker af waarom het
nlet begon te regenen. (lacht) Nu,
die saddest voice, dat heb ik zelf niet
verzonnen. lemand kwam daar mee
af als parodie op die bi jnaam van
Eddy Wally, The Voice of Europe.Het
is een grap, meer moet je daar niet
achter zoeken.'

VIEZE SEKSVIBES
lk hoop in ieder geval dat Tri in
Janssens minder somber is dan
Lady Angelina.
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ding voor het nummer dat daarop
uolgI, Bosmeisje Daarin zing ik over
een meisje van '1 2 jaar en haar
gevoelens. 0p die leeft i jd zi t  ze in
het bos van de puberteit en vindt ze
geen uitweg 0p straat komt ze vol-
wassen mannen tegen die vreze
seksvibes haar richting uit sturen. Ze
is nog puur en wordt plots in een
maatschappij geduwd waarin seks
en drank de boventoon voeren. Die
omgeving sluit  niet aan bi j  wie ze is
in haar hart. '

TRAVESNEPLAAT
Nog even over Guido Belcanto,
die van de moderne stadswereld
wegvluchtte om in een bos te
gaan wonen. Kan dat iou ook
overkomen?
'lk heb samen met wat vr ienden
ooit een stukje natuur wil len red-
den op de plaats waar nu het nieu-
we Justi t iepaleis staat. Toen heb-
ben we daar een t i jdje in woonwa-
gens geleefd.  Dat zou iedereen
eens moeten doen. Een paar jaar

op een stuk niemandsland wonen
en gewoon de dag plukken. Het
was een fantastische, vr i je t i jd. Al
is ons plan helemaal mislukt .  lk
was daar zwaar ontgoocheld over
en wou toen echt in de Schelde
springen. Maar nu merk ik wel dat
het weer de goede weg op gaat: ik
voel dat er weer meer natuurbe-
wustzi jn is in de stad. Je merkt dat
er hoop is bi j  de mensen. Daarom
wil ik niet meer doemdenken -

misschien wi l  ik  d ie fase wel
afsluiten met deze cd. '

Dus cd nummer twee zal hele-
maal anders kl inken?
'Ja. die wordt happy. lk ga een dans-
plaat maken, vooral bedoeld voor

' ledereen zou eens een paar iaar
op een stuk niemandsland moeten
wonen en gewoon de dag plukken'

samen opgetreden. Misschien kan ik
mijn moeder vragen bombardon te

spelen op de cd-voorstel l ing. '
Bombardon, begot.Hoe ben iii er
trouwens bi i  gekomen om
accordeon te spelen?
' lk ben opgegroeid in Essen. Daar
was een accordeonclub, Hoger Stre-
ven, waat ik vanaf mijn negen jaar

met mijn moeder naartoe ging.

Mooie naam eigenl i jk.. . '
Was een leuke cd-titel geweest.
'Ja, maar niet internationaal qe-

noeg.' (lacht)

Dus werd het C'est quoi l'amour.
Welk publ iek denk ie met deze
cd te bereiken?
' lk heb al in heel Vlaanderen opge-
treden. De mensen beginnen
meestal spontaan te dansen op
Kriekskes en frikandellen, en vaak
vragen ze 0aarna wanneer er een
cd uitkomt. Dus ben ik er zeker van

dat ik hiermee een ui tgebreid
publiek bereik. '
Een cri t icus was niet echt
gepakt omdat hii te weinig
levenservaring bii ie terugvond.

Hoe reageetl een alleenstaande

moeder op zoiets?
'0'f je gepakt wordt of niet heeft
met je eigen gevoelens te maken,

denk ik. Goed, ik ben nog geen 60,
maar ik heb ook niet gedaan alsof ik
veel levenservaring heb. lk heb
bepaalde dingen meegemaakt,
maar ik besef ook dat ik in een fase

van mijn leven zit  waarop de dingen
nog veel dieper en puurder kunnen.
Het is niet gemakkeli jk om mijn
nummers doorleefd te laten kl inken.
Misschien moet ik daar t ien iaar
ouder voor zi jn. '
Dan ben ie misschien gelukkig

getrouwd en is er geen inspira-
tie meer.
'Dat zei mijn moeder me ook.' (lacht)

Wat betekent verlieldheid voor

iou?
'Verliefd zijn is iets in iemand zoe-
ken dat je zelf ook hebt, maar waar
je je nog niet bewust van bent. Die
ander heeft dan ook zijn negatieve
kanten en die zi jn een spiegel van je

eigen schaduwkant. Zo zi jn wij

e igenl i jk  a l lemaal ei landjes met
veel spiegels rond. '
Wat heb je het liefst, een gebro-

ken hart ol een gebroken heup?
'Een gebroken hart is volgens mij
gezonder. Dat helpt in je groei. '

ladt Angelinq mndagavond 2l irryari h cal6
Plaza [eal, Kattenberg S, lEt&gotgor&otL &di$
lady Angelina fonkolt npodqsdootyuanioer ra
fado, tango ol hst Fruso chanson in haar eigm
pltm, A$pmo nuzilole hutrepoi snirt.
trft vww.ldfmgclinacom.

travestieten. Die hebben qua muziek
gewoon de beste smaak.'

SENEGALESE WOTOF
Je bent zelf ook niet vies van

een verkleedpail i j .  Maar denk ie
niet dat mensen door ie act de
muzikant in iou vergeten zien?
' lk vraag me soms wel af of ik dat

kader echt nodig heb. Toch vragen

de mensen het vaak: 'Heb je je vleu-
geltjes bij?' Madonna heeft bij elke
plaat toch ook een ander kapsel? De
muziek bl i j f t  bi j  mij  de hoofdzaak,
dus een gevaar zie ik er niet in.
Misschien dat ik het ooit  wel anders
ga doen '

Muzikaal ben ie erg sterk in de

Franse chansons op het album,

vind ie dat een liin om verder te

trekken?
' lk wi l  wel  verder met dat Frans.. .
Mijn vader en mijn halfbroert je
wonen in Frankr i jk ,  misschien een

beetje daarom. Maar ik vind de
Vlaamse taal  heel  belangr i jk .  Die

moet terug van ons worden. Al les

wat met Vlaams te maken heeft.
is nu geclaind door de nationa-
l isten. Zo heeft dat een negatieve
bi jk lank gekregen. Dat moet an-
ders en daarom wil  ik dat stugge
Vlaams uitspit ten, op zoek gaan

naar de schoonheid van onze taal .

Hoe zeg je in het Vlaams / /ove
you bi jvoorbeeld? Dat is zo moei-

r i jk. '
Wat vind ie uan 'lk zin aa gire1
'Jal Zie je? Dat is zo prachtig.

Daarom wil  ik in het Vlaams bl i jven
zingen. Maar ik wi l  ook de wereld
leren kennen, met iedereen commu-
niceren. Daarom spreek ik zoveel
mogeli jk verschi l lende talen: van
een zigeunertaal tot het Senegalese
wolof. '
Volgens mii  is het geen toeval
dat ie in hart ie Borgerhout
woont.
' lk heb daar niet speciaal voor
gekozen, maar ik voel me daar wel
goed. Elk volk heeft  z i jn eigen
kracht en zwakte. En die moet je

al lebei  leren kennen. Dat is niet
al t i jd eenvoudig.  b i jvoorbeeld
wanneer je seksist ische opmerkin-
gen naar je hoofd kri jgt gesl in-
gerd. Zo draag ik nog de l i t tekens
van een confl ict met mijn Marok-
kaanse buur jongens. lk probeer

met iedereen overeen te komen.
maar ik merk dat anderen daar
soms te weinig moeite voor doen,
ook migranten. '

KRIEKSKES EN
FRIKANDELLEN
Je onderbuur - Klaas Janszoons
van dEUS - is ie broer. Pikken de
media daar op in?
'Mijn muziek is totaal anders dan die
van mijn broer, er is dus geen verge-
l i jk ing mogeli jk. De rest van mijn
famil ie is trouwens ook met muziek
bezig: mijn moeder is directrice van
een muziekschool, mijn vader maakt
instrumenten, mijn zus speelt bij
Traktor... maar we hebben nog nooil
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(o'Het is niet makkeliik om miin teksten doorleeld te laten klinken. Misschien moet ik daar tien iaat ouder voor ziin.'
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