Een avondje bioscoop met zangeres Kinga Bán
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Deze week presenteert Sela-zangeres Kinga Bán een cd/dvd met liveopnames van de concerten waarmee ze vorig jaar haar solo-cd
Uit liefdepresenteerde. ‘Heel bijzonder’, vindt Bán, die al enige tijd wordt behandeld vanwege kanker.
Barneveld
Hoe kijkt u terug op die presentatieconcerten van vorig jaar?
‘Het was ontzettend gaaf. Ik vergeleek het met een eindexamen. Van tevoren was ik behoorlijk gespannen, maar ik keek ernaar uit. Het live ten
gehore brengen van de liedjes zag ik als iets extra’s geven aan de mensen. Sowieso zijn liedjes live anders dan op cd. Uiteindelijk kon ik twee
uitverkochte presentatieconcerten geven. Het feit dat zoveel mensen naar je willen luisteren – ik kan daar nog niet bij.
Het begin van de concerten vond ik spannend. Toen ik eenmaal in de flow zat, kon ik er echt van genieten. Bijzonder was dat ik die avonden
weinig bezig was met mijn ziekte. Terwijl veel bezoekers het best beladen vonden, heb ik die avonden niet zo beleefd. Met goede muzikanten
op het podium muziek maken, geeft zo’n speciaal gevoel. Ik genoot daar vooral van. De meeste liedjes van die cd staan bovendien min of meer
los van m’n ziekteproces, behalve ‘In goede handen’.
De beladenheid voel ik veel meer bij Sela-optredens. Een aantal van die liederen zijn ontstaan tijdens mijn ziekteproces en hebben ermee te
maken.’
Was er vooraf geen plan om een live-cd/dvd van de concerten te maken?
‘Nee. We hadden het wel opgenomen voor mezelf, zodat ik het later nog eens terug kon kijken. Ik had er nooit aan gedacht om die opnames te
gebruiken. Toen kwamen de beelden binnen en die zagen er zo goed uit, dat we dachten: daarmee moeten we iets doen. Uiteindelijk zijn daar
vooral anderen druk mee geweest en hoefde ik me zelf er niet heel druk om te maken. Dat scheelde enorm. Wat je hoort, is echt allemaal live.
De band speelde zo sterk en de opnames waren zo goed gelukt dat er nauwelijks iets extra’s aan hoefde te gebeuren. Alleen het
achtergrondkoortje heeft een paar dingen opnieuw moeten zingen.
Hoe gaat het nu met uw gezondheid?
‘Het gaat redelijk. Sinds oktober ben ik wel bezig met chemokuren. Het gaat om de lichtste vorm van chemo. Gelukkig heb ik relatief weinig
bijwerkingen. Ik heb meer last van vermoeidheid. Ik moet vaak rusten en dat betekent veel inleveren en keuzes maken in wat ik wel doe. Ik ben
dankbaar dat ik mag zingen en daarmee kan doorgaan. Dat geeft me veel steun, energie en kracht. Als ik een ‘normaal’ beroep had gehad, zat
ik nu waarschijnlijk al volledig thuis.’
Wat kunnen bezoekers van de presentatieavonden deze week verwachten?
‘Vooral een mooi avondje bioscoop. De dvd gaat aan en het concert wordt gedraaid. Ik ben er elke avond bij, maar het is niet de bedoeling dat
ik zelf veel doe. Wel hoop ik na afloop de dvd te signeren en veel mensen te spreken. Het is spannend om jezelf op zo’n groot bioscoopdoek te
zien. In het begin dacht ik: dit hoef ik niet. Maar nu heb ik het een paar keer gezien en kan ik er doorheen kijken.’
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