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Geen kaartje meer te krijgen. Alle kerstconcerten
van OG3NE zijn uitverkocht. Muziek en sfeer in het
Kurhaus in Scheveningen, dus. Maar met hun
nieuwe single belichten de zingende zussen ook de
’andere kant’ van de feestdagen. „Als je iemand
mist, voel je die leegte met kerst het meest.”
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’Lekker je
gevoel
wegzingen’
Jan Vriend

j.vriend@hollandmediacombinatie.nl

’Ons gekibbel
gaat nooit
over jongens’

Nog even het licht bijstellen. En
het geluid achterin, kan dat nog
anders? Bij een mega-kerstboom
repeteren
Lisa, Amy en Shelley Vol met hun
band voor de tien kerstconcerten
die ze geven in het Kurhaus in
Scheveningen. OG3NE is hun
artiestennaam. Voor wie het nog
niet wist: De O is de link naar de
bloedgroep van hun moeder, G3NE
zijn de genen die de zussen met
elkaar verbinden. Lisa is 24 jaar, de
tweelingzussen Amy en Shelley
zijn een jaar jonger. In 2014 wonnen ze ’The voice of Holland’, vorig
jaar vertegenwoordigden ze ons
land bij het Eurovisie Songfestival,
waar ze als elfde eindigden. Ze
zongen het lied ’Lights and shadows’, waarvan de tekst verwijst

naar hun moeder, die botkanker
had. Zij overleed in de zomer van
2017.
Na een korte adempauze gaven de
zussen dit jaar honderd uitverkochte concerten. Nu volgen dus
tien kerstshows, die ook allemaal
’vol’ zitten. Tussen de repetities
door nemen de drie bij een glas
muntthee tijd voor een vraaggesprek. Een interview waarbij ze
honderduit babbelen, elkaar onderbreken en aanvullen. Zoals drie
zussen dat doen.

OG3NE belicht
het gemis rond
Kerstmis

Over hun nieuwe single:
„Het liedje is ontstaan uit emotie”,
zegt Shelley. „Het beschrijft het
verdriet om onze moeder. We missen haar elke dag, maar als je even
alleen bent of als de stilte om je
heen kruipt, voel je dat verdriet
nog intenser dan anders.” Amy:
„Dan verlang je ernaar om haar
nog even bij je te hebben. Om haar
nog even iets te vertellen. Of om

Dit zijn Amy, Lisa en Shelley:

Alle concerten van OG3NE in het Kurhaus zijn uitverkocht.

haar stem te horen.”
Lisa: „Onze vader schreef het liedje. De titel is ’Alles is nog hier’. Het
gaat over ons ouderlijk huis, waar
op het eerste gezicht niks is veranderd, nu ze er niet meer is. Maar
gevoelsmatig is er natuurlijk niks
meer hetzelfde, zonder haar. Want
aan elke stoel en elk dingetje aan
de wand, kleeft een herinnering
aan haar.’ Haar telefoon ligt nog
gewoon aan de oplader.”

Over de reacties:

Amy (23 jaar, lichtbruin haar,
bijna 1,60 meter lang, hoge
stem). Volgde een kappersopleiding. Woont samen met haar
tweelingzus Shelley. Heeft een
relatie met een geluidstechnicus. Maakt er geen geheim van
dat ze soms vergeetachtig is.
Kan soms jaloers zijn op de
krullen van Lisa en de ogen van
Shelley. Ligt volgens haar zussen het beste bij de mannen.
Valt vooral voor jongens die er
goed uitzien.

Lisa (24 jaar, blonde krullen, bijna
1,65 lang, lage stem). Volgde een
opleiding media en entertainment. Woont samen met haar
vriend, die YouTube-films maakt.
Maakt er geen geheim van dat ze
verslaafd is aan haar telefoon. En
dat ze soms onhandig kan zijn.
Als er iemand op het podium valt
over de kabels, is zij het. Staat te
boek als lachebek, maar kan ook
het snelste boos zijn van de drie.
Volgens haar zussen is zij de zakelijkste van het stel.

Shelley (23 jaar, donkerbruin
haar, 1,60 lang, hoge stem). Volgde een horeca-opleiding. Woont
samen met haar tweelingzus
Amy.
Maakt er geen geheim van dat ze
wat slordig is. Heeft het meeste
zelfvertrouwen van de drie en
gaat daarom altijd als eerste het
toneel op. Is volgens haar zussen
goed in flirten, maar heeft vooral oog voor haar vriend Rory, een
gitarist die de muziek schreef
van hun hit ‘Lights en shadows’.

Lisa: „Veel mensen herkennen het
gevoel. Niet alleen de groep van
wie een geliefde is overleden, maar
ook de groep die na een stukgelopen relatie alleen achterbleef. De
leegte en de eenzaamheid waarover
het nummer gaat, komen met de
feestdagen nog harder binnen dan
anders. Want met Kerstmis zie je
iedereen met zijn familie of zijn
geliefden rond de boom. Dat
maakt je extra gevoelig. Dan voel
je de heimwee naar de feestdagen
van vroeger, toen alles nog compleet was.” Shelley: „Als je anderen
met hun vader en moeder aan de
kersttafel ziet zitten, voel je nog
sterker dat er in je eigen kring
iemand ontbreekt. En dan denk je:
was het maar weer zoals het was.
Met het liedje laten we horen dat je
niet de enige bent die dat zo voelt.
En dat je er niet alleen voorstaat.”
Lisa: „Misschien klinkt het allemaal wat heftig, maar omdat we
het zelf hebben meegemaakt, we-

ten we precies wat er achter die
woorden schuil gaat. Met het liedje
zingen we lekker ons eigen gevoel
weg, in de hoop dat we anderen
daarmee steunen.”

Over de volgende stap:
Amy: „Het verlies van onze moeder
hing als een grote schaduw over
ons heen. Maar we proberen het
leven nu ook weer op te pakken.”
Lisa: „Veel spullen van haar hebben
we intussen verdeeld. Denk dan
niet aan dure dingen, maar vooral
aan persoonlijke spulletjes. Ik
bewaar bijvoorbeeld de boekjes
waaruit ze ons vroeger voorlas.”
Amy: „Ik heb ook kleren van haar.
En sieraden die ze droeg.” Shelley:
„Ik heb T-shirts waaraan je haar
geur nog kunt ruiken. Daar ben ik
heel zuinig op.”
Amy: „Na het verdriet heeft het
afgelopen jaar ons ook veel goeds
gebracht. We hebben leuke vrienden, onze vader is opnieuw gelukkig en ons publiek heeft ons gesteund ” Lisa: „Qua werk kon het
niet beter. We doen wat we leuk
vinden en overal zitten de zalen
vol. Een betere troost kun je niet
hebben.”

Over Kerstmis:
Lisa: „Het wordt nooit meer zoals
vroeger, dus dan kun je het roer
beter omgooien. Dit jaar werken
we dus lekker met de feestdagen.”
Shelley: „ Maar we maken het
gezellig, hoor. Op kerstavond zit-

ten we aan tafel met onze schoonfamilies. En als we met de feestdagen in Scheveningen werken, komen onze vrienden langs en eten
we samen met onze band en hun
familie.”

Over aanvaringen en jongens:
Shelley: „Als we ruzietjes hebben,
gaan die meestal over kleinigheden. Zussendingen. Als Amy te veel
parfum op heeft, vinden wij dat
niks. En als Lisa in de auto haar
nagels lakt, worden we boos vanwege de stank.” Lisa: „Of we kibbelen over kleding en sieraden. Wat
wel en wat niet goed staat, bijvoorbeeld. En over wie wat aantrekt.”
Amy: „Maar als het gaat om het
werk, zijn we het meestal wel met
elkaar eens. Onze ruzietjes gaan
nooit over de muziek. En ook nooit
over jongens, want we vallen op
totaal verschillende types. Onze
vrienden lijken ook helemaal niet
op elkaar.”

Over besluiten nemen:
Amy: „Over de grote lijnen zijn we
het altijd wel eens. Gaat het om
muziek en optredens, denken we
ongeveer hetzelfde.”
Shelley: „Verder hebben we vaste
afspraken. Niet roken. Nooit drugs.
En de ander altijd in haar waarde
laten.” Lisa: „Maar als we knopen
moeten doorhakken waarover we
het niet eens zijn, stemmen we.
Dan is het ook handig dat we met
zijn drietjes zijn, want dan zie je

meteen wat de meerderheid wil.”
Shelley: „Maar dat wil niet zeggen
dat de meerderheid altijd wint.
Want als een besluit heel gevoelig
ligt, of als een van ons er ongelukkig of verdrietig van wordt, gaat
het niet door. Respect voor de
ander staat voorop.”

Over de vrede bewaren:
Shelly: „De buitenwereld is vaak
verbaasd als ze horen hoeveel uur
wij samen doorbrengen. Vaak zeggen ze: ’als ik zo lang met mijn zus
ben, wordt het heibel’. Wij kibbelen ook heel wat af, maar we zorgen er voor dat het nooit echt een
grote ruzie wordt.” Lisa: „Daarbij
helpt het ook dat we met zijn
drieën zijn. Als er twee een
meningsverschil hebben, zegt
nummer drie dat ze niet zo
moeten zeuren en komt er
een uitweg.” Amy: „We zijn
opgevoed met het motto
dat je elk conflict moet
uitpraten. Want er is
altijd een oplossing.”
Shelley: „Families waar
onderling gedonder is,
hebben misschien iets aan
de manier waarop wij dat
oplossen. Bij ons geldt: wees
eerlijk tegen elkaar. Je mag
best kritiek hebben en je mag
ook hard zijn, maar blijf oprecht.”’ Amy: „Sta er vooral bij
stil dat je niet belangrijker
bent dan de ander. En dat je
de ander altijd nodig hebt.”

Lisa: „En ga nooit weg voor je het
hebt uitgepraat. Want als je na een
botsing wegloopt, wordt het emotionele gat tussen mensen alleen
maar groter.” Shelley: „En weet je
dat het een goed gevoel oplevert
om iets toe te geven?”

Over hun ambities:
Lisa: „We werken aan
een nieuw album dat in
het voorjaar uitkomt.
Dat onze concerten het
afgelopen jaar allemaal uitver-

kocht waren, gaf ons het zelfvertrouwen om volgend jaar opnieuw
zestig optredens in de theaters te
plannen. Met onze band zingen we
daar dan ons nieuwe werk en brengen we onze bestaande songs in
een nieuw jasje.”
Shelley: „Vaak krijgen we de vraag
of het niet riskant is om als jong
trio die theaters af te huren. Maar
het publiek heeft ons altijd gesteund. En trouwens: we houden
wel van een beetje risico.”

Bij het Eurovisie
Songfestival in Kiev.
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