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Ilse DeLange begon haar carrière met de coun-
tryband Cash On Delivery, maar tekende in
1997 een wereldwijd solocontract. Een jaar
later verscheen haar debuutalbum World Of
Hurt, dat in Nashville werd opgenomen. Daar-
mee maakte DeLange direct enorme indruk,
niet in de laatste plaats omdat van de cd meer
dan 500.000 exemplaren verkocht werden. De
opvolgers Livin’ On Love (2000) en Clean Up
(2003) werden respectievelijk dubbelplatina en
platina. Tussendoor bracht Warner ook het
album Dear John uit, een tribute aan John
Hiatt. Ook die cd werd platina. In 2003 ver-
scheen de compilatie Here I Am, maar niet lang
daarna kondigde de platenmaatschappij aan
haar lokale stal te zullen ontmantelen.
Vorig jaar besloot de zangeres met Universal
Music in zee te gaan. “Ilse is, vermoed ik, voor
het juiste gevoel gegaan”, zegt marketingmana-
ger Wilbert Mutsaers. “Universal had hetzelfde
idee als zij over het soort album, de marketing-
aanpak en de doelstellingen.” Inhoudelijk wil

hij niets kwijt over het contract, maar hij
noemt het ‘een gezonde deal voor iedereen, wat
in deze tijd belangrijker dan ooit is’.
Begin 2005, nog voordat de handtekeningen
gezet waren, nam DeLange met de Italiaan
Zucchero Fornaciari het duet Blue op, wat
resulteerde in een top 10-hit. “Op die manier
konden we mooi de periode overbruggen tot
het nieuwe album”, vertelt Mutsaers. Dat geldt
ook voor de toer langs de theaters, die DeLange
afgelopen najaar maakte. “Zonder dat er een
nieuwe cd was of uitgebreide promotie gedaan
werd, waren de zalen stuk voor stuk uitver-
kocht. Dat toont aan hoe populair Ilse nog
altijd is.”

DeLange nam haar nieuwe album The Great
Escape de afgelopen maanden op in Los Ange-
les. Mutsaers omschrijft het als ‘een mooie,
gedegen liedjesplaat, die zeer zorgvuldig
geproduceerd is’. Dat is mede de verdienste
van producer, componist en songschrijver
Patrick Leonard, die eerder werkte met onder
anderen Madonna, Elton John en Jewel. De cd
wordt uitgebracht op 16 juni, maar 26 mei ver-
schijnt eerst het titelnummer op single. Overi-
gens heeft DeLange meer tracks opgenomen
dan de 13 die op de cd terecht zullen komen.
Die extra nummers worden in de toekomst
wellicht in digitale vorm via verschillende
platforms aangeboden. Ook in de marketing
en promotie wordt internet volop meegeno-
men.
Universal ondersteunt het nieuwe album ver-
der met een tv-campagne en radiospots op Sky
Radio, die beide vanaf de release zullen lopen.
Los daarvan komt er veel aandacht vanuit de
media. DeLange promoot haar eerste soloma-
teriaal in drie jaar tijd met verschillende insto-
re-, radio- en tv-optredens. Eind mei is ze live
te gast bij Jensen!, op 7 juni verschijnt zij tij-
dens het Kids Right tv-gala en 9 juni is zij te
zien in Villa Felderhof. 15 juni, letterlijk aan de
vooravond van de albumrelease, geeft DeLan-
ge een concert in Paradiso. Naast verschillende
zomerfestivals treedt ze 8 juli, samen met

onder meer BLØF en Racoon, op tijdens het
Concert At SEA-festival.

Wilbert Mutsaers rapporteert ‘groot enthousi-
asme’ naar aanleiding van de komende relea-
se. “Niet alleen vanuit de media, maar ook van-
uit de winkelketens is zeer positief gereageerd
op de nieuwe plaat. Er zijn inmiddels uitge-
breide plannen opgezet met de verschillende
retailers. Hun wensen en campagnes zullen
resulteren in meerdere versies van het album.
Goud uitleveren lijkt organisch te gebeuren,
maar het album heeft de potentie om tot zeker

platina door te groeien. De historie van Ilse, de
kwaliteit van het album en de tijdloosheid van
de liedjes maken dat een realistische ambitie.”
Ook de ambities voor buitenlands succes zijn
bij DeLange nog onverminderd aanwezig. “Zij
heeft, hoop ik, mede voor Universal gekozen
vanwege onze succesvolle afdeling Internatio-
nal Exploitation. Onze Belgische maatschap-
pij brengt het album als eerste buiten Neder-
land uit.Vervolgens ondernemen wij uiteraard
veel om het album in meerdere landen - waar-
onder eventueel Amerika - uitgebracht te krij-
gen, ondersteund door serieuze plannen van
die labels. Zo gaan realisme en ambitie hand
in hand.”

Uitgelicht

‘Realistische ambities’ voor nieuwe cd Ilse DeLange

“Goud uitleveren lijkt
organisch te gebeuren”

Toen een herstructurering bij Warner Music Benelux twee jaar geleden de
complete nationale stal ‘dakloos’ maakte, zei toenmalig managing director
Albert Slendebroek al geruststellend: “Nationaal repertoire zal altijd zijn weg
vinden.” Na Relax koos ook paradepaardje Ilse DeLange Universal Music als
haar nieuwe ‘thuis’.

Door Werner Schlosser

Ilse DeLange - 
The Great Escape

Tracklisting:
1. Reach For The Light
2. The Lonely One
3. The Great Escape
4. Was It Love
5. And I Always Will
6. Miss Politician
7. Don’t You Let Go Of Me
8. Carry Hope
9. Waterfall
10. Far Away
11. I Love You
12. The Valley
13. When
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