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Ilse Melis is moeder van vier kinderen tussen
elf en twee maar dat verhindert haar niet overal op
te treden en het publiek te doen meezingen met
haar lage altstem.
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“We brengen met onze groep Yune uitsluitend
covers. Het is niet doenbaar om eigen werk te mengen met nummers die
mensen al kennen. We hebben met Wonderful Life net een nieuw nummer
aan ons repertoire toegevoegd en dat is ook op Youtube te beluisteren.
De combinatie van djembé, gitaar en mijn stem maakt Yune toch wel
speciaal als groep. Het is bijna toevallig begonnen want ik zing toch al van
mijn zestiende in allerlei groepjes maar ik was vaak gefrustreerd over mijn
lage altstem. Dat is niet zo makkelijk als je covers brengt. Ik heb zangles
gevolgd en nu heb ik me toch al een tijd verzoend met mijn stem. Het
gebruik van de djembé en gitaar zorgt soms voor verbaasde blikken.
Mensen weten niet goed wat ze mogen verwachten. Nu heeft Yune toch al
een hele tijd dezelfde samenstelling. Met David Sommen en Mark Somers
treden we al ruim twee jaar op en dat vlot erg goed. We zitten op dezelfde
golflengte en hoeven niet te veel te repeteren. We spelen overal en ik wil
het publiek altijd meeslepen. Ik stap op een stoel of de tafel en uiteindelijk
wil ik iedereen mee doen zingen. We brengen zeer wisselende nummers.
Dat gaat van klassiekers als Summertime tot nieuwe dingen van Oasis of
Kings of Leon. Het gebeurt dat we als we met een ouder publiek te maken
krijgen ons repertorium dat zo’n vijftig covers telt, helemaal aanpassen.”
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Gemeente:

De naam van de band heeft geen specifieke betekenis.” De namen van
mijn drie dochters en zoon beginnen allemaal met een Y. Dus moest ook
mijn vijfde kindje met een Y beginnen. Nu hebben mensen ons al verteld
dat ze hun kind Yune hebben gedoopt omdat ze dat zo’n mooie naam
vonden. Op dat doopfeest hebben we natuurlijk ook gespeeld.”
Toch kan Ilse niet van haar muziek leven. “Ik ben muzikant in bijberoep
maar mijn hoofdjob is nog altijd in de informaticaafdeling van ING. Met
covers kan je niet aan wedstrijden deelnemen en het is niet zo makkelijk
om door te breken als je nauwelijks op de radio wordt gespeeld. Op
Youtube is onze versie van “Farewell to the Fairground” al wel bijna
11.000 keer beluisterd op een periode van vijftien maanden. iTunes en
Youtube worden een heel belangrijke manier om mensen te bereiken. Ik
merk bij mezelf dat ik nog maar weinig cd’s koop maar sneller nummers
download. “
Wie meer wil horen kan terecht op www.yune.be en
www.youtube.com/yunebelgium
Sylvain LIEKENS
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