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Nummer van Limburgse in
halve finale Eurosong Letland
GENK/RIGA - ‘When you
are with me’, een nummer
geschreven door jazzmuzikante Karen Verresen uit
Genk, zit momenteel in de
halve finale van Eurosong
in Letland. De 30-jarige
Karen schreef het nummer
samen met songwriters
Raph Schillebeeckx
en Bruce Smith. “De
organisatrice belde ons
al dat het nummer haar
persoonlijke favoriet is”,
aldus een trotse Karen.
De Genkse muzikante studeerde
zang/piano en communicatiewetenschappen en is onder de naam
Art Dokus actief als grafisch designer en webdesigner. In oktober
2007 werd ze als enige Belgische
geselecteerd voor de eindronde
van de International Young Jazz
Singers Competition.
Een bezige bij dus, die nu zelfs
in Letland voet aan de grond
krijgt. “De losse nummers die
we schrijven worden de wereld
ingestuurd en op die manier heeft
de Letse televisie het nummer
opgepikt voor de halve finale

Astrid Bryan is
Minnie Mouse in
‘De Klas Van Frieda’

HASSELT
Astrid Bryan
trapt zaterdag
mee het vierde
seizoen van
‘De Klas Van
Frieda’
af.
Onze Hollywoodvrouw is
vaklerares-vandienst. Bryan is
Foto VRT
een Disneyfan
van het eerste uur: Winnie de Poeh
en Knorretje hebben haar hart gestolen en Mickey Mouse doet haar
meer dan Brad Pitt of Angelina
Jolie. Zaterdag komt Astrid, met
haar Minnie Mouse-oortjes op, de
vragen stellen aan de kandidaten.
(tove)

Dood JR wordt
verhaallijn in ‘Dallas’

Foto Marc LAGRANGE

De Genkse muzikante Karen Verresen schreef mee aan de Songfestival-kanshebber.
van Eurosong. Welke zanger of
zangeres het nummer zal brengen
weten we nog niet. De organisatrice
belde ons alvast dat ons nummer
haar persoonlijke favoriet is, maar
dat wil natuurlijk niets zeggen. De
halve finales gaan door op 8 en 9
februari op LTV1, de nationale

zender van Letland”, vertelt Karen.
Momenteel bereidt de zangeres zich
onder de naam Bovarii voor op de
release van haar debuutplaat die
op 15 februari 2013 wordt voorgesteld in C-mine. De eerste single
verschijnt volgende week, vergezeld
door een videoclip geregisseerd

door de Limburger Remo Perrotti (Triggerfinger, Leki, …).
Ook aan het album werkten een
aantal Limburgse muzikanten
mee waaronder Alano Gruarin,
Carlo Nardozza, Patrick Steenaerts en Maarten Moesen.
Niels ROUVROIS

HASSELT - De
dood van acteur
Larry Hagman
zal verwerkt
worden in het
tweede seizoen
van ‘Dallas’.
Tijdens de achtste aflevering,
die in de lente
zal uitgezonden
Foto PhN
worden, vernemen de personages het overlijden
van JR Ewing. De makers zullen
daarvoor een pak sterren uit de
vroegere reeks vragen eenmalig
hun wederoptreden te maken. (tove)
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