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Semino Rossi: “Natuurlijk zagen mijn

ouders het niet zitten dat ik vertrok. Ik

had geen verzekering, wist niet waar ik

heen moest, en had nauwelijks twee-

honderd dollar op zak. Maar ik hield

voet bij stuk. ‘Laat het mij proberen’,

vroeg ik. ‘Als het niet lukt, zal ik wel te-

rugkeren.’ En dus stond ik daar in

Spanje. Met een paar collega’s hebben

we vervolgens in een Fiat Millefiori de

kust van Europa afgereden. Vijfen-

twintig dagen deden we erover om van

Malaga in Zuid-Spanje in Ostia bij Ro-

me te eindigen.”

En toen trok je weer verder.

Heel Europa heb ik gezien: Zwitser-

land, bijvoorbeeld, en toen Oostenrijk.

In Innsbrück zong ik op straat en in

restaurants. Zo heb ik mijn vrouw le-

ren kennen. Ze was met een vriendin

iets aan het eten, en gaf me wat geld.

1,40 euro en twee wondermooie lied-

jes; en ik vond de liefde van mijn leven.

Ook zij wist niet wat de muziek me zou

brengen, maar toch wilde ze een fami-

lie stichten met me. Ach, jongen. Lief-

de is de motivatie van het leven.

Is ‘Bella Romantica’, één van je

grootste hits, een nummer dat je

voor haar schreef?

‘Bella Romantica’ is een lied voor

iedereen. Ik kan niet elk lied voor mijn

vrouw zingen. Een paar liederen zijn

voor mijn vrouw, maar vele liederen

zijn algemeen.

In april volgend jaar speel je in de

Hasseltse Ethias Arena. Wat mogen

we verwachten?

Ik heb heel wat ideeën, we proberen

nieuwe liedjes met nieuwe muzikan-

ten, … En natuurlijk willen we het pu-

bliek verrassen, maar je mag er alvast

zeker van zijn dat er weer latinodan-

sers op het podium zullen staan. Dat

vind ik namelijk belangrijk. Zo kan ik

mensen wat Zuid-Amerikaanse cul-

tuur meegeven; die Latijnse sfeer moet

aanwezig zijn.

Ben je trots op de vele prijzen die je

al mocht ontvangen?

Natuurlijk. Het geeft aan dat de muziek

die ik maak goed is. Ik had nooit dur-

ven dromen dat ik zoveel platen zou

verkopen. Ik wilde enkel mensen ge-

lukkig maken met mijn songs, want

muziek is de balsem van de geest.”

• Semino Rossi komt op vrijdag

22 april naar de Hasseltse Ethias

Arena. Tickets en info via

www.ethias-arena.be

SEMINO ROSSI KONDIGT GROOTSTE BELGISCHE SHOW AAN

“Die Latijnse sfeer
moet aanwezig zijn”
Slechts één ticket had hij,
toen hij in 1982 op 20-jarige
leeftijd het vliegtuig nam
van thuisland Argentinië
naar Spanje. Voor een re-
tourtje had hij geen geld,
dus had schlagerzanger
Semino Rossi geen andere
keus dan te slagen in zijn
missie: van zijn muziek
leven. Drieëndertig jaar en
elf platen later staat de man
ook bij ons in de grootste
zalen. Gok geslaagd.

Semino Rossi: “Een paar liederen zijn voor mijn vrouw, maar vele liederen zijn
algemeen.” (foto grf)

Hij noemt zichzelf ‘de stekende

aambei in de reet van alles wat con-

servatief, extreem en naïef is’. Han

Coucke brengt humor met inhoud,

diepgang, dubbele bodems en li-

ters zalf.

Wordt het een typische Han

Solo-show?

Ik ben ondertussen toch wat geëvo-

lueerd. Vroeger speelde ik meer een

typetje, nu bekijk ik Han Solo als

een personage. Hij staat op die ma-

nier wat dichter bij mezelf. Hij

werpt een kritische blik op de maat-

schappij waarin hij vandaag leeft.

De klassieke thema’s zoals politiek

en de man-vrouwverhoudingen

komen zoals steeds aan bod.

Je durft in je shows ook vrij ver

gaan. Word je wat milder met de

jaren?

De jaren van ‘Alles kan en alles mag’

zijn toch wel voorbij. Ik stel me va-

ker de vraag waar de grens ligt. Al

hoeven we niet te overdrijven. Het

vrijheidsdenken in de maatschap-

pij wordt beperkt en daartegen

moeten we als comedians toch pro-

testeren. Anders worden we straks

het eerste slachtoffer.

Je blijft dus tegen de schenen

trappen? 

Tuurlijk! Ook naast het podium be-

ginnen comedians hun mond open

te doen, kijk maar naar Wouter De-

prez die het aan de stok kreeg met

Joke Schauvliege over de bossen in

Vlaanderen. Comedians moeten

kritisch blijven, het blijft een van

onze kerntaken om het publiek

wakker te schudden. Je kan kiezen

voor de lach, maar tussen de lijnen

door mag er wel iets meer inzitten.

Dat zie je ook bij een reeks als Be-

vergem. Veel tragiek maar ook een

pak filosofie. Belangrijke ingredi-

enten van goeie comedy.

In Bevergem speel je mee als

Lorenzo. Ben je verrast over de

hype die het programma teweeg-

gebracht heeft?

Toch wel, net als iedereen. We

hoopten op veel kijkers, maar nu

overtreft het wel alle verwachtin-

gen. Een hype die ongezien is voor

Canvas. Het neemt stilaan ongelo-

felijke proporties aan. (Steven Ver-

hamme)

• ‘Kloenke’ gaat in première op

vrijdag 20 november in CC De Spil

in Roeselare. Alle info over de

tour op www.han-solo.be

“Ik blijf tegen de 
schenen trappen”

Han Solo. (foto Tom Bertels) 

‘Kloenke’, zo heet de
nieuwe zaalshow van
Han Solo, het alter ego
van Han Coucke. In zijn
4de voorstelling neemt
de Zultenaar, die mo-
menteel schittert in de
Canvas-reeks Bevergem,
de wereld opnieuw on-
der de loep en deelt hij
stevige klappen uit.

Op ‘Amor’, het nieuwe album van Semino Rossi, bezingt de Duits-
talige zanger van Argentijnse herkomst het mooiste wat iemand
kan overkomen: de liefde. Wij geven maar liefst 10 exemplaren
weg. Surf naar www.dezondag.be/rossi


