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Collectief meefluiten met '0 Julissi'
tij dens Eurovisies o n gfestival
-ct voor de preselecties van

Eurosong

in

2008

het meefluiten."

-adden nog maaÍ weinig mensen van Ishtar
gehoord. "Maar daar kwam in het voorjaar se-

"Het Eurovisiesongfestival vond dat jaar in

ieus verandering in", zegt bezie[er MicheI

we daar de vreemde eend in de bijt. We hadden
een act samengestetd, maar op dat grote podi-

,/anghe[uwe. samen met KareI Vercruysse en

:rank Markey de Roeselaarse connectie van de
;roep. "We waren nochtans aI bezig sjnds 2001.
'lp een bepaatd moment heb ik het nummer'0
jrlissi'geschreven en de reacties waren nogaI
enthousiast. Iemand raadde ons aan om het te
:roberen bij Eurosong, waar ze toen nog met
:reseLecties werkten. Dat hebben we gedaan,

net kon onze naambekendheid atteen maar ten
Eoede komen, dachten we. Maar dat we uiteindeLijk geselecteerd zouden worden, hadden we

nooit verwacht. Het nummer werd ptots door
neeL wat radiostatjons opgepikt en iedereen kon

Servië ptaats, met ons ktassiek nummer waren

um viel die wat in het water. Die deelname was
voor ons een he[e ervaring en zorgde ervoor dat
we betangrijke stappen konden zetten. ïoen pas
beseften we hoe amateuristisch we bezig waren.
We deden ons ding en dat volstond, maar na
aftoop votstond dat niet meer. Die professionelere houding, daar plukken we nu nog de vruch-

ten van. Dankzij die aandacht hebben we het
nog drie jaar erg druk gehad. 0ndertussen zijn
we nog steeds bezig en doen we ons eigen
ding. We hebben a[ elk cu[tureel centrum in
Vlaanderen gezien en treden nog vaak op." (TD)

Michel Vangheluwe met achter zich Karel
Vercruysse van lshtar. (Foto SB)

ri.l-'*.e:]-.:.*

iryÈ

"f1!a':?-i".*:'-:'Í*"

_ïË.

'=:':?-r--r'-.

Fr

!-rï-

}Y*?:--

"r

fï

È

,:l:'é: :
lï:r-----

t:ï-f-::*"lï:'r
-_

;="e*-

__ :'.-.^.-

:_'- _
_

'

--";:
=-

r.,!-À--;;=::={'F*-#

Ih
t
I

E

h

ALHEEMBOUW
BoL:v';.;i etv*tirql

Roeselarestraat 209 - 8840 Oostnieuwkerke

www.alheem bouw. be

