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“Muziek heeft altijd in mijn genen
gezeten. Op mijn achttiende wilde
ik dan ook op Herman Teirlinck
gaan studeren. Dat was echter bui-
ten mijn vader gerekend. Ik ben dan
communicatiebeheer gaan stude-
ren. De voorwaarde was dat ik er elk
jaar door moest zijn, dan mocht ik
naar Studio Herman Teirlinck. Dat
is me gelukt. Ik heb mijn ingangs-
examen gedaan en mocht starten
aan de kleinkunstafdeling.”

Een belangrijke mijlpaal in je le-
ven?
“Absoluut. Op de een of andere ma-
nier was het een soort tempel waar
iedereen rondliep die interessant
was op vlak van theater en muziek.
Daar studeren was ook op persoon-
lijk vlak heel ingrijpend. Voordien
werd je beoordeeld op het werk dat
je afleverde, op Herman Teirlinck
werd je ook als mens beoordeeld. In
het begin heb ik het met die intimi-
teit enorm moeilijk gehad. Maar op
een bepaald moment ben ik gaan in-
zien dat het een heel verrijkende
manier van werken is. Zowel op
menselijk als op artistiek vlak: je
krijgt heel wat handvaten en manie-
ren om je als artiest te bewegen.”

Na je studies zocht je je eigen weg.
“Zoals elke andere muzikant was het
na mijn studies zoeken naar wat ik
juist wou doen. Mijn muzikale uit-
daging vond ik bij Eddy en de Schel-

lekens. Met een aantal bevriende
muzikanten brachten we Neder-
landstalige smartlappen. Op een
ernstige manier, maar toch altijd
met een vleugje ironie. We werden
veel gevraagd en bereikten met ons
repertoire een publiek van 8 tot 88
jaar. Dat was het leuke aan Eddy en
de Schellekens: we mochten muziek
spelen voor mensen uit alle lagen
van de bevolking. Arbeiders en dok-
ters, ons publiek was één bonte mix.
Ons grootste wapenfeit was Rimpel-
rock, een geweldige ervaring.”

En dan kwam er Eddy et les Vedet-
tes?
“Bij Eddy en de Schellekens waren
we vooral vrienden. Voor de mees-
ten was muziek iets dat na de uren
werd gedaan. Intussen raakte ik
meer in de Antwerpse scene geïnte-
greerd waar ik enkele professionele
muzikanten leerde kennen. Eddy et
les Vedettes is begonnen dankzij
mijn fascinatie voor het Franse
chanson. De groep is mijn geestes-
kind. Het is ook een soort onderne-
merschap: ik organiseer alles.”

En nu komt er een solo-cd van
Frank Mercelis?
“Soms krijg ik de opmerking: 'nu
pas?'. De voorbije jaren heb ik steeds

eigen nummers geschreven en ge-
bracht, maar de drang om er iets mee
te doen was er niet meteen. Stilaan
begon ik echter tevreden te raken
van de muziek en wilde ik er ook
echt meer mee gaan doen.”

Wat mogen we verwachten?
“Een Nederlandstalig pop-rock al-
bum waarvoor ik alle nummers zelf
geschreven heb. Terugkerende the-
ma's zijn de relatie met jezelf en de
relatie met anderen. Ook seks blijkt
een gegeven dat vaak terugkomt in
mijn muziek. (lacht) Redelijk uniek

als je naar de Nederlandstalige mu-
ziek kijkt. Dat aspect komt zelden
aan bod. Serge Gainsbourg is daarin
voor mij een belangrijke inspiratie-
bron. Hij is enorm sterk in dat span-
ningsveld beschrijven en verwoordt
dit beeldend. In het Engels bijvoor-
beeld is seks een veel voorkomend
thema in de muziek, kijk maar naar
de muziek van bijvoorbeeld Prince.
In het Nederlands is het quasi onbe-
staande. Ik ben geneigd te denken
dat dit voor een gedeelte komt door
de invloed van de kerk. Sowieso zijn
wij niet geneigd openlijk over seks

te praten, het blijft een taboe in
Vlaanderen.”

Wat is je ambitie met de plaat?
“Je wilt dat iedereen je muziek leert
kennen en dat er enthousiast op ge-
reageerd wordt. Maar muziek is zo
wispelturig als een tienermeisje. Het
kan alle kanten uitgaan: uitgroeien
tot iets populairs of in een niche blij-
ven liggen. Ik hoop dat de plaat het
goed gaat doen, daar werk ik ook
hard voor. Maar dé ambitie blijft na-
tuurlijk muziek maken, bijleren en
genieten.” (VADE/Foto EVJA)

FRANK MERCELIS

“Wispelturig als een tienermeisje”

ANTWERPEN - De voorbije jaren oogstte Frank Mercelis veel bijval
met zijn groep Eddy et les Vedettes, waarmee hij Franse chansons
nieuw leven inblies. Ook met francofiel Bart Van Loo deden ze zalen
vollopen. In het najaar brengt Frank nu zijn eerste soloplaat uit.

Frank Mercelis van Eddy et les Vedettes komt met soloplaat

Frank Mercelis: “Muziek heeft altijd in mijn genen gezeten.”

“Seks in Nederlandstalige

liedjes is bijna onbestaande”

ANTWERPEN - Na heel wat succesvolle
muzikale projecten komt Frank Mercelis
voor het eerst met een soloplaat. De cd
komt er in januari volgend jaar. Een titel
krijgt deze eerstgeborene niet mee. “Ik
heb lang gezocht naar een goede titel
maar vond geen titel die de volledige la-
ding dekte”, vertelt Frank Mercelis gedre-
ven. 
“Daarom heb ik besloten geen titel te kie-
zen: een titelloos debuut wordt het. Te-
veel informatie lijkt me niet nodig, ik ge-
loof er rotsvast in dat de plaat voor zich zal
spreken. Het is belangrijker dat mensen
me nu ook als de zanger Frank Mercelis
leren kennen dan dat er een spectaculaire
titel op de plaat vermeld staat”. De start
van zijn soloplannen is in elk geval veel-
belovend want een eerste nummer werd
al door Radio 1 opgepikt. 
“Fantastisch, ik kan alleen maar hopen
dat het publiek ook zal volgen”. (VADE)

Meer info? Www.frankmercelis.be 

Soloplaat in januari

ANTWERPEN - Bij het grote publiek is Frank Mercelis bekend geworden door zijn project met fran-
cofiel Bart Van Loo. Met “Chanson. Une belle histoire” braken zij gezamenlijk een lans voor het
Franse lied. Een avondvullende show waar muziek en woord hand in hand gaan.
“Met Eddy et les vedettes brachten we chansons op een manier zoals nog niemand ze bracht: met de
nodige pit, een beetje rockgehalte, niet te braaf. Met een vijfmansbezetting en de nodige sturm und
drang. De Franse chansons zijn vaak overgeproduceerd met strijkers en blazers. Wij hebben dit her-
leid tot een rock-popbezetting. Intussen was Bart bezig met zijn Frankrijktrilogie en kwam ook zijn
boek Chanson uit. Via Rolly Smeets, een producer van Klara zijn we aan elkaar voorgesteld en zo is de
bal aan het rollen gegaan. Bart heeft me gebeld en toen we afspraken bleek hij een heel fijn mens te
zijn die bovendien gepassioneerd met zijn vak bezig is.”

En de samenwerking liep meteen vlot?
“We dachten al vrij snel na de eerste ontmoeting: hier zit meer in. Samen zijn we beginnen grasdui-
nen in zijn boek en in de teksten die hij had. De tournee verloopt heel goed en ook in seizoen 2014-
2015 zullen we nog samen de baan op gaan. Intussen zijn we ook in Nederland aanbeland en ook daar
krijgen we zeer goede recensies. Als de reacties zo blijven is het misschien ook mogelijk dat we ook in
seizoen 2015-2016 nog enkele voorstellingen zullen spelen.”

Je nieuwe plaat zal Nederlandstalig zijn, was het niet logischer om in het Frans verder te gaan?
“Voor mij was het evident om in het Nederlands te schrijven. Mijn Frans en Engels zijn wel goed maar
in een taal schrijven die niet je moedertaal is, is veel moeilijker. De gelaagdheid in teksten en gevoe-
ligheid waarmee je dingen uitdrukt, kan ik enkel in mijn moedertaal terugvinden. Maar wie weet
komt het er ooit wel nog van.” (VADE/Foto EVJA)

Chansons met rockgehalte 

Eddy et les vedettes blijven toeren.


