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Meer nieuws uit Ranst

Ranstse zangeres scoort hit dankzij
lancering op YouTube
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Ilse Melis vindt de gitaar en djembé uitstekend bij haar stem passen.lvl
© Leo van der Linden

RANST  De Broechemse Ilse Melis treedt al sedert 2006 op met haar pop en
rockgroep Yune, een trio dat naast de zangeres ook nog een gitarist en een
djembéspeler telt. Hun nieuwste nummer is een succes op YouTube.
De muzikanten postten al verscheidene
nummers op YouTube. Het nummer 'White
Lies  Farewell to the Fairground', scoorde
al bijna 11.000 hits. 'Voor ons een teken dat
we niet slecht bezig zijn', glundert Ilse.
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Ranst

RANST OP FACEBOOK
Het nieuws uit Ranst in je Facebook
nieuwsfeed?

'Wonderful Life', een cover van de hit van de
groep Hurts.

'Ik zing al sinds mijn zestiende', zegt de
moeder van vier kinderen, van wie de namen
50 vindt leuk. Registreren om te
Vind ik leuk
allemaal beginnen met Y. 'In het begin had
zien wat je vrienden leuk
ik er problemen mee om in het openbaar te
vinden.
zingen. Ik heb nogal een zware alt en veel
van de nummers die ik coverde klonken niet
bepaald als het origineel. Ondertussen heb
ik begrepen dat dit geen obstakel is.
Bovendien vind ik dat de bezitting van Yune, met de akoestische gitaar en de djembé, uitstekend
bij mijn stem past. Ik zing de nummers niet klakkeloos na, ik maak er een eigen versie van. Ik
ontdoe ze van al het overbodige. Een beetje zoals Joe Cocker doet met nummers van anderen. Al
wil ik mij natuurlijk niet met Joe Cocker vergelijken.'
Alle nummers van Yune zijn te beluisteren op YouTube en te koop op iTunes.
www.yune.be  www.youtube.com/yunebelgium

Nieuwsbrief
Volg het nieuws uit jouw regio op de voet. Abonneer je vandaag
nog op onze gratis regionale nieuwsbrief en ontvang dagelijks
het nieuws uit jouw gemeente, aangevuld met nieuws uit de
buurgemeenten.
Vul jouw emailadres in
Vul jouw postcode of gemeente in
Schrijf je nu in

WAT VIND JIJ VAN DE
VERNIEUWDE GEMEENTESITE?
De website is al een tijdje vernieuwd, tijd voor uw mening!
Wat vind jij van de vernieuwde gemeentesite?
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