
LIEN VAN DE KELDER, GWEN CRESENS EN AD COMINOTTO 
RADIO MONTE CARLO 
 
De Middellandse zee, de wit-blauw gestreepte parasols, de geur van zonnecrème met kokos, 
de beignets op het strand, de pastis op een zonovergoten terras, de jeux de boules onder de 
platanen, luid toeterende auto’s en een knetterende radio van achter de toog. 
 
Vanuit Monte Carlo, mondaine stad gelegen op de grens tussen Frankrijk en Italië, stuurde de 
legendarische zender “Radio Monte Carlo” vanaf de jaren ‘60 een muzikale potpourri de 
ether in. Popmuziek en chansons veroverden de huiskamers aan beide kanten van de grens. 
Honderd jaar eerder brachten Italiaanse gastarbeiders het accordeon naar Frankrijk.Ze pikten 
er de volksmuziek op uit de Auvergne en zo ontstond een nieuw genre, de musette. De 
instrumentale broer van het Franse chanson. De blues van Parijs. Hoe Franse en Italiaanse 
cultuur versmelten. 
 
De zwoele Méditerranée is de thuishaven van vele muziekjes. Lien Van de Kelder kent de 
streek als haar broekzak. Ze studeerde in Zuid-Frankrijk, maakte vaak uitstapjes over de grens 
naar de laars van Europa, en hield er een grote liefde aan over voor Franse en Italiaanse 
chansons en pop. 
 
Al deze stijlen vormen een rijke voedingsbodem voor de Radio Monte Carlo van Lien, Ad en 
Gwen. Ze spelen met het repertoire van Adriano Celentano en Charles Aznavour maar ook 
straffe madammen als Laura Pausini en Juliette Gréco staan op het repertoire. De nummers 
worden verrassend gearrangeerd voor twee accordeons. 
 
De voorbije jaren veroverde Lien VdK samen met Jan De Smet menig hart met hun 
smartlappen interpretaties. Zo ontstond haar liefde voor het accordeon, instrument de 
passion… Haar grote droom wordt nu realiteit. Begeleid door 2 topaccordeonisten, Gwen 
Cresens en Ad Cominotto, duikt Lien in het overheerlijke Mediterrane repertoire. 
 
Rijd alvast de  2 Chevaux of de Vespa voor. Het wordt chaud tijdens Radio Monte Carlo. 
 
Deze voorstelling kan ook perfect als matinée geplaatst worden. 
 
Met Lien Van de Kelder, zang, Gwen Cresens : accordeon, Ad Cominotto : accordeon 

Speelperiode :  21 september tot en met 29 oktober – 24 november tot en met 17  
december 2023. Eventueel mei 2024. 

Voorwaarden :  € 2.650 + reiskosten + BTW – partage 80/20 
+PA/licht/catering 

   
 
 
 


