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Lieve fans,

Na een tijdje afwezigheid is hier het Céline Magazine weer, 
het was stil rondom Céline de afgelopen maanden en de 
aanleiding daarvan is het slechte nieuws, dat op 28 febru-
ari bekend werd gemaakt, dat afgelopen herfst opnieuw 
kanker bij Céline ś echtgenoot en manager René Angélil is 
geconstateerd. René is op 23 december geopereerd om een 
tumor in zijn keel te verwijderen en de afgelopen maanden 
hebben Céline en René alle tijd genomen om zich te rich-
ten op zijn herstel. De operatie is goed verlopen en René 
en Céline gaan samen met de kinderen weer positief de 
toekomst in, maar de schrik zat er weer goed in. Iedereen 
begrijpt dat Céline de afgelopen maanden zich puur en al-
leen heeft gericht op haar privé-leven.  René kondigde aan 
in augustus met “pensioen”te gaan en het rustiger aan te 
gaan doen. Aldo Giampaolo zal vanaf dan Céline’s mana-
ment verzorgen.
 Céline’s show in Las Vegas kon in eerste instantie 
gewoon doorgaan en het leek allemaal  weer van start te 
gaan toen Céline een reeks concerten aankondigde in Azië 
deze herfst. Maar in Augustus kregen we plotseling het 
nieuws dat Céline shows in Las Vegas moest cancellen in 
verband met stemproblemen en niet lang daarna het on-
verwachtse bericht dat Céline voor onbepaalde tijd al haar 
werkzaamheden opschort, in ieder geval tot en met maart 
2015, om zich te kunnen concentreren op haar eigen ge-
zondheid maar voooral op die van René.  Dit veroorzaakte 
een hoop speculaties over de prognose van René’s kanker, 
maar maman Dion verzekerde in een interview dat er niets 
veranderd is ten opzichte van eerder.
 René is de afgelopen maanden erg verzwakt, hij 
kan erg moeilijk eten door de grote operaties aan zijn keel 
en mond en krijgt op dit moment zelfs sondevoeding zodat 
hij meer kan aansterken. Céline heeft haar prioriteit liggen 
bij haar echtgenoot en haar kinderen en hier hebben wij 
uiteraard alle begrip voor. Wij wensen hen heel veel sterkte 
en kracht toe!
 
Anoek, Cindy, Mathias, Stéphanie en Suzanne
Team van het Céline Dion Informatiepunt 

VAN HET TEAM...



Om hen een hart onder de riem te steken zijn hier de adressen van CDA in Las Vegas en Feeling in Montréal 
om Céline, René, RC, Nelson en Eddy regelmatig een kaartje te sturen, mocht je dit niet al gedaan hebben!

Céline Dion & René Angélil
 c/o CDA Productions (Las Vegas)
 3570 Las Vegas Boulevard South 
 Las Vegas, Nevada 89109-8924

 United States of America

 
Céline Dion & René Angélil

c/o Productions Feeling
 2540, boul. Daniel-Johnson

 Bureau 755
 Laval, QC H7T 2S3

 Canada

POST VOOR CÉLINE & RENÉ
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“CÉLINE... UNE SEULE FOIS” IN NEDERLAND!
In april van dit jaar werd aangekondigd, dat het unieke 
concert dat Céline vorig jaar op de Plains d’Abraham in 
Québec gaf, uit zou komen op CD/DVD/Blu-Ray. ‘Céline… 
Une Seule Fois’, kwam in Nederland op 16 mei uit in 2 
edities: een 2CD+DVD en een 2CD+Blu-Ray uitgave. Volgens 
vele fans was het één van de mooiste Céline concerten 
en nog specialer was het dat Céline er voor het eerst haar 
nieuwe Engelstalige single “Loved Me Back To Life” ten ge-
hore bracht.
 Naast het hele concert, staan er op de CD ook 4 
bonus tracks. Het zijn 4 live opnames van nummers die 
Céline niet in Québec had gezongen, maar wel tijdens de 
concerten in Antwerpen & Parijs in november: ‘Tout l’or des 
hommes’, ‘Ziggy’, ‘Regarde-moi’ en ‘Water And A Flame’. 
‘Céline… Une Seule Fois’ kwam de week na release op een 
mooie 12e plaats binnen in de Nederlandse Album Chart 
Top 100. Helaas stond het album niet lang in de hitlijsten; 
de week erop zakte de release naar #78 om vervolgens de 
week erna uit de top 100 te verdwijnen.

RENÉ GEEFT STOKJE OVER AAN ALDO GIAMPAOLO
In juni werd bekendgemaakt dat Aldo Giampaolo door Cé-
line en René naar voren is geschoven als nieuwe CEO van 
Feeling Productions Inc, en Céline’s nieuwe manager. In 
onderlinge overeenstemming hebben Céline en René be-
sloten dat de tijd is gekomen om deze benoeming tot bloei 
te laten komen, een die René enkele jaren geleden al voor-
gesteld had aan Aldo.
 René zal de rol van voorzitter voortzetten, en Aldo 
zal de functie van Chief Executive Officer en Associate Ma-
nager van Céline op zich nemen. Gilles Lapointe zal zijn 
rol als Executive VP, Finance & Administration voor Feeling 
Productions Inc en CDA voortzetten, en Dave Platel blijft in 
zijn rol als Associate Manager van Céline.
“Gezien onze jarenlange vriendschap, ons wederzijds res-
pect, en onze samenwerkingen in het verleden, was dit 

een logische stap voor ons allemaal”, aldus René. 
“Ik ben zeer geraakt en vereerd deze nieuwe uitdaging aan 
te gaan, en ik zie het als een voortzetting van de nauwe 
samenwerking die René en ik hebben genoten de afgelo-
pen 25 jaar “, zegt Aldo.
 Aldo’s 25 jaar ervaring van én in show business 
is beslist opmerkelijk, net als zijn kennis van én in de 
industrie en zijn brede netwerk van lokale, nationale en 
internationale promotors. Zo was hij tussen 1986 en 1996 
eerst de Vice-president en daarna de Executive Project Di-
rector van het Montréal Forum, het latere Molson Centre, 
en sinds 2002 het Bell Centre. Daarna is hij gaan werken 
voor Evenko, een bedrijf dat de entertainment activiteiten 
regelt. In 2003 en 2004 was hij coproducent van ‘Star Aca-
démie’ (de Quebecse versie van Idols), en de succesvolle 
Franstalige musical ‘Don-Juan’. 
 In 2005 is Giampaolo voor Cirque du Soleil gaan 
werken als General Manager.
 In juli 2013 werd Giampaolo aangewezen als Presi-
dent & Chief Executive Officer van de onlangs gelanceerde 
Québecor Media Inc., Sports & Entertainment Group. Hier-
bij horen onder andere Canada’s grootste onafhankelijke 
CD- en Video distributeur, een sportief en cultureel event 
management bedrijf en een van Québec’s grootste muzie-
klabels.
  In 1993 heeft René in volle vertrouwen aan Aldo 
gevraagd of hij, wanneer het erop aan zou komen, Céline’s 
management zou willen overnemen. Céline was destijds 
de eerste artiest die optrad in het nieuwe Montréal Forum 
‘Theater’. 
 René heeft altijd het vertrouwen gehad in Giam-
paolo, en toonde dit door hem altijd als promotor aan te 
wijzen voor Céline’s concerten in Québec, 
Na een hechte en vriendschappelijke relatie van meer dan 
25 jaar met Céline en René, zal Giampaolo vanaf augustus 
2014 de rol als Céline’s manager op zich nemen.

ALDO GIAMPAOLO
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AZIË TOUR 
Voordat bekend werd dat Céline haar carrière voor onbe-
paalde tijd stop zou zetten, was het de bedoeling dat Cé-
line op tour zou gaan in Azië. Een aantal concerten in 
Japan, de Filipijnen, Taiwan en China waren al bevestigd en 
het gerucht ging dat ze in totaal 15 concerten zou geven 
in Azië. Zo stonden Vietnam, Maleisië, Thailand, Singapore, 
Zuid-Korea en meer concerten in China gepland. Voor een 
aantal concerten was de kaartverkoop al begonnen en wa-
ren de concerten in Japan volgens media zelfs al uitver-
kocht. 
De tour stond gepland in oktober en november van dit jaar. 
Vorig jaar rond deze periode stond Céline nog in België en 
Frankrijk. Volgens diverse bronnen was het de bedoeling 
dat Céline elk jaar rond deze tijd (ze staat dan een aantal 
maanden niet in Las Vegas) een mini-tour zou doen in een 
ander werelddeel. De vraag is nu of deze tour door Azië 
nog plaats gaat vinden wanneer Céline weer terugkomt. 
We hopen voor de Aziatische fans natuurlijk van wel!

JULIE SNYDER
Tijdens de zomerstop van haar show in Vegas, bracht Céline 
in juli weer een bezoek aan Canada. Dit eigenlijk helemaal 
in het teken van haar goede vriendin en zakenpartner Julie 
Snyder. Op 14 juli nam Céline deel aan de opnames voor 
de eerste aflevering van Snyder’s nieuwe TV show (die ze 
samen presenteert met Michel Drucker) “L’été Indien”. De 
show duurde maar liefst 2,5 uur en had een spectaculaire 
opening: Céline & Julie verrasten iedereen door te gaan 
waterskiën! Gelukkig ging alles goed (volgens aanwezigen 
viel Céline 1 of 2 keer, maar wilde ze per sé verder) en 
werden ze hierna door een hijskraan omhoog getild naar 
de set van de show. 
 Op 16 juli trad Céline op met het Gregory Charles 
Symfonisch Orkest ten bate van het Sainte-Justine kinder-
ziekenhuis. Eerder dit jaar konden diverse zangkoren in 
Canada tegen elkaar strijden om een unieke hoofdprijs: 
zingen met Céline. Uiteindelijk mochten 2 koren op het 

podium staan met Céline en zongen ze het nummer “Síl 
Suffisait D’aimer geheel akoestisch. Céline begon het liedje 
a capella (kippenvel moment!), waarna het de beurt was 
aan de koren.

Een paar dagen later was Céline aanwezig bij de doop van 
Julie Snyder’s dochter, Romy, ook in Montréal. Snyder heeft 
Céline en René gevraagd om de peetouders van haar doch-
ter te worden en dit hebben ze uiteraard geaccepteerd! 

C 
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INCREDIBLE
In januari nam Céline samen met Ne-Yo een videoclip op 
voor hun duet “Incredible”. Het nummer zou een single 
worden van Céline’s nieuwe Engelstalige album “Loved Me 
Back To Life”. Na de opnames werd het verrassend genoeg 
erg stil over deze release. Via onze bronnen kwamen we 
er in april achter dat de clip al een tijdje af was en dat het 
bij Sony lag. Ineens werd begin juni bekend gemaakt dat 
de videoclip op 4 juni z’n première zou beleven tijdens de 
Amerikaanse ochtendshow “Good Morning America”. De 
clip is geregiseerd door Zach Merck en laat verschillende 
personages hun “Incredible” moment zien. Op moment 
van schrijven heeft de clip ongeveer 4 miljoen views op 
YouTube!

CÉLINE ZET CARRIÈRE VOOR ONBEPAALDE TIJD STOP
Op 13 augustus kwam het onverwachte bericht naar buiten 
(via Céline’s officiële website), dat Céline per direct voor 
onbepaalde tijd stopt met haar carrière vanwege gezond-
heids- & familie redenen. Alle Las Vegas shows en haar 
aankomende tour in Azië zijn geannuleerd. 



PERSBERICHT
CÉLINE ZET MUZIKALE CARRIÈRE VOOR ONBEPAALDE 
TIJD STOP OM FAMILIE- EN GEZONDHEIDSREDENEN

Céline Dion heeft besloten om al haar muziek-gerelateerde 
activiteiten voor onbepaalde tijd te stoppen om haar aan-
dacht voor de volle 100% te kunnen richten op haar man 
René, hun familie en hun gezondheidsproblemen. Sinds 
René’s operatie in december, waarin een kwaadaardige 
tumor is weggehaald, is het een ontzettend moeilijke en 
stressvolle tijd geweest voor Céline & René. 
 Naast het dagelijks gevecht tegen zijn ziekte, lie-
pen ondertussen Céline’s drukke muzikale activiteiten en 
het opvoeden van hun 3 kinderen gewoon door. Sinds vo-
rige week heeft Céline ook een ontsteking opgelopen in 
de spieren rondom haar strottenhoofd, waardoor zij haar 
shows in Las Vegas sinds 29 juli heeft moeten afzeggen. Ze 
is hiervan nog steeds niet opgeknapt.
 “Ik wil al mijn kracht en energie wijden aan de 
gezondheid van mijn man. Het is daarom belangrijk voor 
mij dat ik hem én onze kinderen al mijn tijd geef. Ik wil 
mijn excuses aanbieden aan mijn fans overal voor dit on-
gemak en ik wil ze ontzettend bedanken voor hun liefde 
en steun”, aldus Céline.
 Gedurende deze pauze, heeft Céline al haar shows 
in het Colosseum in Caesars Palace Las Vegas afgezegd 
tot nader order. Er stonden nog concerten tot en met 31 
augustus op de planning, met nieuwe data vanaf 30 de-
cember tot en met 22 maart 2015. Haar onlangs aangekon-
digde tour in Azië in oktober en november, dat tevens haar 
tevens voor de allereerste keer naar onder andere Taiwan 
en de Filipijnen zou brengen, is ook afgezegd.
Céline en haar familie vragen dat hun privacy gerespec-
teerd wordt gedurende deze moeilijke tijd.

MATHIAS DE GROOT



8 september 2014 • cé l ine magaz ine



9

CÉLINE...
UNE SEULE FOIS
Het was 27 juli 2013 dat Céline haar concert “Une 
Seule Fois” gaf in Québec. Het waren spannende 
tijden, we zaten met smart te wachten op de nieu-
we single, het album kwam eraan en het zou nog 
een paar maanden wachten zijn op de concerten 
in Antwerpen en Parijs, waar dit een voorbode op 
zou zijn.

Het wachten werd beloond het werd een fantastisch con-
cert met +- 40.000 mensen in het publiek. De sfeer was 
fantastisch en Céline deed nummers die ze al lange tijd 
niet meer gedaan had. 
 Wat “Une Seule Fois” speciaal maakte, was dat er 
helemaal geen gastoptredens waren (naast de opening 
act) en dat fans eigenlijk ook niet wisten wat ze ervan kon-
den verwachten. Céline en haar team besloten een unieke 
show in elkaar te zetten, met merendeels Franstalige num-
mers (80% Frans, 20% Engels). Naast haar grote Franstalige 
hits en nieuwe nummers van haar meest recente Fransta-
lige album “Sans Attendre”, zou het ook een aantal oude 
nummers bevatten die ze al een hele tijd niet meer heeft 
gezongen: dit werd tot het allerlaatste moment geheim ge-
houden. Maar wat de show misschien heel speciaal maak-
te, was dat Céline voor het allereerst haar nieuwste single 
“Loved Me Back To Life” live ten gehore bracht. Dit stond 
eigenlijk niet op de planning, maar slechts een paar dagen 
voor de show besloot Céline dat dit nummer erin moest. 

EEN DVD?
Gelijk na het concert sijpelde het onder de fans al door 
“zal dit concert ooit op DVD komen?” Daar kwam niet di-
rect antwoord op. Na de concerten in Antwerpen en Parijs 
werd deze vraag nog luider. Er waren wel wat geruchten 
en af en toe kwamen er wel wat berichten door dat er een 
DVD zou komen, met kerst was een hardnekkig gerucht. 
Toen dat uitbleef en er eigenlijk geen berichten meer naar 
buiten kwamen hadden wij het eigenlijk al opgegeven. Tot 
12 april 2014 de mededeling kwam dat de DVD van “Une 
Seule Fois” op 16 mei uit zou komen! Met Céline hoor je of 
niets, of alles gaat ineens heel snel.
Twee dagen later kwam er al meer nieuws naar buiten over 
deze release. Er kwam een CD/DVD en een CD/Blu-ray. 

UNIEKE INHOUD
De DVD bevat de gehele show van “Une Seule Fois”. Op 
de CD’s staat de show plus vier bonustracks (“Tout L’or 
des hommes”, “Ziggy”, “Water and a Flame” en “Regarde-
moi”) van de uitverkochte shows in Parijs. 

De tracklist van de CD/DVD/Blu ray ziet er als volgt uit:

CD1: Ce n’était qu’un rêve / Dans un autre monde / Parler 
à mon père / It’s All Coming Back to Me Now / The Power 
of Love / On ne change pas / Destin / Qui peut vivre sans 
amour? / Je crois toi / La mer et l’enfant / Celle qui m’a 
tout appris / Terre / J’irai ou tu iras / Bozo

CD2: Je n’ai pas besoin d’amour / S’il suffisait d’aimer / 
L’amour existe encore / All by Myself / Je sais pas / Je 
danse dans ma tête / Des mots qui sonnent / Incognito / 
Love Can Move Mountains / River Deep Mountain High / 
My Heart Will Go On / Pour que tu m’aimes encore / Loved 
Me Back to Life / Le miracle
 
BONUS TRACKS: Tout l’or des hommes (Live at Bercy - Paris, 
2013) / Ziggy (Un garçon pas comme les autres) (Live at 
Bercy - Paris, 2013) / Water and a Flame (Live at Bercy - Pa-
ris, 2013) / Regarde-moi (Live at Bercy - Paris, 2013)

DVD: Ce n’était qu’un rêve / Dans un autre monde / Parler 
à mon père / It’s All Coming Back to Me Now / The Power 
of Love / On ne change pas / Destin / Qui peut vivre sans 
amour? / Je crois toi / La mer et l’enfant / Celle qui m’a 
tout appris / Terre / J’irai ou tu iras / Bozo / Je n’ai pas be-
soin d’amour / S’il suffisait d’aimer / L’amour existe encore 
/ All by Myself / Je sais pas / Je danse dans ma tête / Des 
mots qui sonnent / Incognito / Love Can Move Mountains / 
River Deep Mountain High / My Heart Will Go On / Pour que 
tu m’aimes encore / Loved Me Back to Life / Le miracle

We kunnen nu alweer een paar maanden genieten van 
deze mooie DVD/CD en we zullen dit concert moeten koes-
teren met de wetenschap van de laatste weken dat Céline 
haar carrière voor onbepaalde tijd stil zet om bij haar fa-
milie te zijn. Dit zou het laatste concert kunnen zijn wat 
op DVD is verschenen, al zijn wij optimistisch dat Céline 
op enig moment de draad weer zal oppakken en er nog di-
verse DVD’s zullen volgen. Dit is in ieder geval een pareltje 
in de collectie.

STÉPHANIE DE WAARD

9
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Exact 4 jaar na de DVD-vertoning van “Céline: 
Through The Eyes Of The World’, organiseerden we 
op 2 mei 2014 opnieuw een uniek evenement. Dit-
maal betrof het een exclusieve voorpremière van 
de film “Muppets Most Wanted”. Wat is de link 
tussen Muppets en Céline zullen een aantal fans 
misschien denken… Céline heeft een klein rolletje 
(“cameo”) in deze film! Ook zingt Céline samen 
met Miss Piggy en de andere Muppets, “Something 
So Right”; één van de nummers op de soundtrack 
van de film.

HOLLYWOOD
In mei 2013 werd via de krant “Journal de Montréal” be-
kend gemaakt dat Céline een rolletje had bemachtigd in 
de film “Muppets Most Wanted” (toen nog “Muppets…
again!”). Céline zou een goede fee spelen en daarnaast 
het nummer “Something So Right” vertolken. Het nummer 
is geschreven door Bret McKenzie, die in 2012 een Oscar 
won voor “Best Original Song” voor de eerste Muppets 
film. Voor haar cameo vloog Céline naar Hollywood, waar 
ze op 28 mei (2013) aanwezig was op de set van de film. Al 
bekend was dat de film in maart 2014 uit zou komen.

VOORPRÉMIÈRE
Een jaar later was het zover, de film zou bijna worden 
uitgebracht. Hoewel de film inderdaad in maart uitkwam, 
betrof dit alleen Amerika. Er werd bekend gemaakt dat de 
film in Nederland pas in mei in de bioscoop te zien zou 
zijn. Via via werden wij op de hoogte gebracht dat Walt 
Disney open stond om iets te organiseren rondom de film, 
waardoor wij in contact kwamen met Disney Nederland. In 
samenwerking met Disney besloten we een exclusieve Ne-
derlandse voorpremière te organiseren, alléén voor Céline 
fans. Een goede datum vinden bleek echter lastig, maar 
uiteindelijk werd het vrijdag 2 mei en wel in het hoofdkan-
toor van Disney. Een uniekere locatie kon bijna niet!
 Na heel gastvrij te zijn ontvangen, genoten we met 
z’n allen nog even van “een aantal” pizza’s. Tijdens het 
eten had de groep van ongeveer 20 fans de gelegenheid 
om elkaar te leren kennen of weer bij te praten en te 
genieten van de soundtrack van de film, met natuurlijk 
“Something So Right” als hoogtepunt!
Voor we de film konden bekijken, namen we nog een aan-
tal leuke groepsfoto’s. En toen was het moment daar! We 
werden naar een intieme en mooie privé bioscoopzaal be-
geleid, waar we vervolgens als eerste van Nederland van 

11

de film konden genieten. 
 Na de vertoning kregen we van Disney de eerste 
film in ontvangst en nam iedereen nog even de tijd om 
foto’s en afscheid van elkaar te nemen. 
 Al met al kunnen we zeggen dat we het een leuke 
avond vonden, met een klein groepje enthousiaste Céline 
(en Muppets) fans! We willen nogmaals Walt Disney Neder-
land bedanken voor deze unieke gelegenheid! En natuur-
lijk ook de aanwezige fans!
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MUPPETS 2: “MOST WANTED” (bevat spoilers!)
Waar alle Muppets in de eerste film overtuigd moesten 
worden dat ze weer populair waren, borduurt het tweede 
deel van deze reeks hierop verder. Nu ze weer volle zalen 
trekken, vragen de Muppets zich af wat ze nu moeten 
doen. Hun nieuwe agent Dominic Badguy (gespeeld door 
Ricky Gervais) probeert ze ervan te overtuigen om een 
tournee door Europa te maken. Niet alle Muppets zien dit 
zitten, maar uiteindelijk heeft Kermit het laatste woord en 
gaat hij akkoord. 
 Eenmaal in Europa aangekomen, gebeuren weer 
de meest gekke dingen. Zo wordt Kermit aangezien als 
’s werelds beruchtste crimineel Constantine (die toevallig 
heel erg op Kermit lijkt). Ook blijkt Dominic niet te zijn wie 
iedereen denkt dat hij is, hij werkt namelijk voor Constan-
tine! In Berlijn wordt Kermit aangezien als Constantine. 
Hij wordt opgepakt en naar Siberië (Rusland) gebracht, 
waarna Constantine de identiteit van Kermit aanneemt en 
verder samenspant met Dominic om in Londen de Britse 
kroonjuwelen te stelen. Een aantal Muppets komen hier 
achter en besluiten Kermit te bevrijden. 
 Gedurende dit alles blijft Miss Piggy hopen dat Ker-
mit haar ten huwelijk vraagt… iets waar de echte Kermit 
niet warm van werd. Constantine “Kermit” heeft echter 
een afleidingsmanoeuvre nodig voor de roof en maakt hier 
gebruik van. Hij vraagt Miss Piggy om haar hand en dit 
weigert ze uiteraard niet! De twijfel begint wel toe te slaan, 
ook omdat “Kermit” zich eigenaardig gedraagt. Daarom 
vraagt hulp van haar “fairy godmother” (gespeeld door Cé-
line) in de vorm van een liedje. Samen met Céline, Kermit 
en de andere Muppets, zingt ze het nummer “Something 
So Right”. Helaas is dit het enige moment dat Céline in de 
film te zien (en te horen) is en ze heeft verder geen andere 
(praat)scenes. Uiteindelijk wordt Kermit bevrijdt en komen 
ze terug om de bruiloft te verstoren. Constantine en Domi-
nic worden gearresteerd, waarna Constantine wordt terug-
gestuurd naar de Siberische goelag.
Eind goed, al goed!

We vonden het een vermakelijke en typische Muppets 
film!

“Muppets Most Wanted” komt eind september uit op 
DVD en Blu-Ray. We zijn druk bezig iets leuks voor jullie 
te regelen. Houd onze website www.celinedion.nl goed in 
de gaten!

MATHIAS DE GROOT
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De Let’s talk about love tour, was voor de “Taking 
Chances” tour, de grootste wereldtour tot dan toe, 
het is ook de tour waar Céline een goot aantal 
shows moest cancelen en verplaatsen om voor 
René te zorgen omdat bij hem in 1999 keelkanker 
werd ontdekt. 

Op 27 maart 1999 tijdens een vlucht tussen Minneapolis 
en Dallas bleef René maar aan zijn nek voelen, Céline gaf 
hen een zachte massage en voelde een knobbel achter het 
oor van René zo groot als een klein ei. Céline was eigenlijk 
gelijk bezorgd en René moest van haar de volgende dag 
gelijk naar een ziekenhuis in Dallas om er naar te laten 
kijken. René die de ernst van alles nog niet inzag ging ak-
koord en stelde Céline gerust. 
 De volgende ochtend ging René al vrij vroeg naar 
een ziekenhuis in Dallas, samen met Martin Lacroix, de 
zoon van hun goede vrienden Coco en Pierre Lacroix, die 
voor de logistiek zorgde tijdens de “Let’s Talk About Love”- 
Tour. Hij had een afspraak met Dr. Robert Teckler. Céline 
mocht niet mee van hem, ze had een show die avond en 
kon alle rust gebruiken die ze nodig had. 

Die middag ging Céline naar het ziekenhuis en René zag 
er ongerust uit. Ze moesten een biopsie doen. Bij een bi-
opsie wordt een klein beetje weefsel weg genomen uit de 
knobbel achter zijn oor om te kunnen onderzoeken. De 
artsen wisten namelijk nog niet zeker of de tumor goed of 
kwaadaardig zou zijn. 
 De volgende dag kwamen de artsen met de uitslag, 
René had een kwaadaardig gezwel en moest zo snel moge-
lijk geopereerd worden. Céline had die avond een concert 
in Kansas City, en zat voor het eerst van haar leven zonder 
René aan haar zijde in het vliegtuig. Ze hield alles voor 
zich en vertelde niet tegen de bandleden, haar zus Manon, 
Suzanne (Gingue), haar assistente, en de rest van de crew 
wat er aan de hand was, en vertelde alleen dat René din-
gen moest regelen. 
 Direct na de show ging Céline terug naar Dallas om 
naar René toe te gaan. René sliep en Pierre Lacroix die in-

CÉLINE & RENÉ
IN VOOR- EN TEGENSPOED
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middels bij René was gebleven zei tegen Céline dat ze naar 
het hotel moest gaan, dat Coco daar op haar wachtte. 

De volgende ochtend, op Céline’s 31ste verjaardag en na 
een korte nacht voor iedereen, ging Céline wederom naar 
René toe in het ziekenhuis, de paparazzi hadden inmid-
dels lopen speculeren wat er aan de hand zou kunnen 
zijn. Er was op dat moment nog geen officieel persbericht 
naar buiten gebracht door Céline en René. 

De doktoren en Céline en René zaten met z’n allen aan 
tafel toen het hoge woord er uit kwam. De tumor was 
kwaadaardig en het beste zou zijn als ze zo snel mogelijk 
zouden beginnen met de behandelingen. Eerst zou de rest 
van de tumor weg gehaald worden, en daarna zouden ze 
hem verder behandelen met bestralingen en chemothera-
pie. Na dit slechte nieuws belde Céline gelijk René’s kin-
deren Patrick, Jean-Pierre en Anne-Marie en vroeg hennaar 
het ziekenhuis moesten komen. Inmiddels waren ook Cé-
line’s ouders en vrienden van René er. René had een paar 
maanden van te voren geregeld dat Céline haar ouders er 
zouden zijn voor haar verjaardag. Een verjaardag die he-
laas iets anders verliep dan andere jaren. 
 René had inmiddels vernomen dat Céline de rest 
van de komende shows wilde cancelen. René was het hier 
duidelijk niet mee eens. Céline deed de show omdat René 
dit wilde. Vlak voor de show vertelde Céline het nieuws 
aan de bandleden en mensen die dichtbij haar stonden. 
De show in Boston zou voorlopig de laatste zijn van de 
tour. Tijdens de vlucht terug, had Céline besloten dat ze 
voor René zou gaan zorgen, zolang als dat het nodig was. 
De shows van 27 mei, 29 mei, 31 mei, 3 juni, 5 juni, 8 juni, 
12 juni ,22 juni, 24 juni, 27 juni en 29 juni 1999 werden 
gecanceld. De shows van 16 april, 17 april, 1 april, 29 april, 
30 april, 5 mei, 6 mei, en 7 mei werden verplaatst naar 
September 1999. Even was het onzeker of Céline 14 juni 
in de Amsterdam ArenA ook zou cancelen, maar deze ging 
uiteindelijk toch door.



In het diepste geheim was René inmiddels begonnen met 
37 bestraling sessies en met chemotherapie. Céline zorgde 
voor René. 
 Rond mei kregen de fans in Nederland wel heel 
goed nieuws, Céline had besloten de Let’s Talk About Love 
tour te hervatten in Nederland. Een moeilijke beslissing 
voor Céline, ze was nog nooit zonder René zo ver weg 
geweest. Er was tijdens de shows in Europa wel contact 
met René via satelliet, zo kon hij alle shows thuis volgen, 
en kon hij desgewenst met Céline communiceren via haar 
oortjes. Tijdens de show van 19 en 20 juni kreeg zelfs het 
publiek René te zien op het scherm boven het podium. De 
fans die er waren hadden allemaal spandoeken gemaakt 
waarop allemaal beterschapswensen stonden. 
 Nadat Céline de verplaatste shows van begin mei 
had ingehaald in september hadden Céline en Rene ein-
delijk even rust om alles te verwerken. Het jaar erna werd 
René voor zover kankervrij verklaard. 
 En toen kwam die donkere dag in december 2013. 
Op 28 februari van dit jaar komt naar buiten dat René op 
23 december 2013 weer is geopereerd aan een kwaadaar-
dige tumor in zijn keel en mond. 

SUZANNE BRUINS
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Met kerst dacht Céline dat ze René zou verliezen. 
De kanker was terug, vijftien jaar na de eerste 
tumor. Maar de liefde gaf haar de energie om te 
vechten. De liefde van haar familie en van haar 
fans.

Na meer dan 200 miljoen albums te hebben verkocht, 
treedt de ster nog steeds even graag op. Naast haar show 
in Las Vegas gaat ze in de herfst op tournee door Azië 
(deze is inmiddels gecanceled red.). Ze is ook de hoofd-
gast van 'L'été indien', een grote Frans-Canadese talkshow 
die in augustus in vier delen wordt uitgezonden op France 
2, gepresenteerd door Michel Drucker en Julie Snyder.  
Maar Céline wil ook van de mooie dagen genieten met de 
mensen van wie ze houdt. Ter gelegenheid van de doop 
van Romy, de dochter van haar vriendin Julie Snyder, no-
digt ze ons uit in haar huis in Laval, vlakbij Montréal. Een 
onvergetelijk feest.

“Door haar zoons kan ze weer lachen”

De nieuwe tumor van René veranderde haar winter in een 
hel. Na deze beproeving ontvangt ze ons bij haar thuis.
 Aan haar voeten speelt haar oudste zoon graag de 
sprookjesprins. Céline geeft de voorkeur aan de rol van 
de goede fee. Met een zwaai van haar toverstaf zorgt ze 
voor een hele reeks betoverende taferelen. Ze is de peet-

moeder van Romy en zoals gewoonlijk neemt de perfec-
tioniste haar taak heel serieus. Ter ere van haar petekind 
heeft de zangeres een dag in sprookjesland georganiseerd. 
De perfecte gelegenheid voor deze moederkloek om ook 
haar drie kinderen een mooi cadeau te geven. Rond het 
huis zien we muzikanten, draaimolens, manden vol fruit 
en teddyberen. En een witte tent waaronder de pastoor 
van de parochie het kind zal dopen. Na een maaltijd in 
de openlucht was het voor de vrolijke bende tijd om in de 
tuin talrijke schatten en spelletjes te ontdekken.

“Haar gezin beschermt 
haar tegen het verdriet”
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Ze wilde een zinderende zomer. Maar ze moest een risico 
nemen... Het veilige podium verlaten, dat de zangeres zo 
goed kent, en afstappen van de look die de fans van haar 
kennen om in het diepe te springen. En dat allemaal voor 
het oog van de camera. Sinds haar kindertijd had ze niet 
meer gewaterskied. Maar Julie Snyder en Michel Drucker, 
met wie ze al dertig jaar goede vrienden is, kan ze niets 
weigeren. Ze had zelfs enorm veel lol terwijl ze over de 
Saint-Laurent vloog. Evenwicht, snelheid, overwinning. 
Deze scene is te zien in het eerste deel van 'L'été indien', 
dat op 2 augustus werd uitgezonden op France 2. In deze 
reeks uitzendingen die in Montréal zijn opgenomen, wordt 
de sterren gevraagd om zichzelf niet al te serieus te ne-
men. Ego's gaan ook op vakantie. Voor Paris Match gaf Cé-
line een interview aan haar goede vriendin Julie Snyder.

JULIE SNYDER VOOR PARIS MATCH. Ik heb de neiging om 
“Gezondheid en Fijne kerstdagen” tegen je te zeggen, om-
dat we sinds januari onze gesprekken op deze manier af-
sluiten, als je me vertelt met welke tegenslagen je kampt. 
De tweede tumor van René werd ontdekt rond de feestda-
gen.

Dat was in Los Angeles, ik maakte me klaar voor de repe-
tities van 'The Voice'. René had die dag een afspraak met 
zijn arts.

PARIS MATCH: Was het een routineonderzoek? 

Hij had een abces in zijn mond dat maar niet wegging. Dat 
was vlak voor we naar Europa gingen. Natuurlijk zeiden we 
niet meteen tegen elkaar: "Het is een tumor!" Hij was al zo 
lang in remissie sinds zijn eerste tumor in 1999... Maar ie-
dereen die ooit kanker heeft gehad, blijft de angst houden 
dat het terugkomt.

PARIS MATCH: Merkte je dat René moe was? 

Nee. Hij was een beetje ongerust. Hij maakte een afspraak 
bij mijn arts in Parijs, dokter Abitbol, die hem antibiotica 
voorschreef en hem adviseerde om bij terugkomst in Ame-
rika een MRI-scan te laten maken ter controle. Het abces 
was kleiner geworden, maar nog niet weg. Ik stelde René 
daarom voor om een afspraak te maken bij mijn KNO-arts 
in Los Angeles. Die zei tegen hem: “Ik wil een biopsie 
doen, omdat u dan vannacht beter slaapt en ik ook.” 
 De volgende ochtend had ik repetities voor 'The 
Voice' USA, en ik vond het erg leuk om Christina Aguilera 
weer te zien, met wie ik gezellig bijkletste. Ik ging naar mijn 
kleedkamer en daar stonden Rob Prinz, onze Amerikaanse 
agent, en René... Ze deden de deur dicht. Ik begreep het 
meteen. René zei: "Ik ben vandaag bij de arts geweest." 
En vervolgens: "Ik heb kanker." Ik wist niet hoe ik moest 
reageren. Ik huilde niet. De tijd stond stil… We moesten 
in Los Angeles blijven, waar René zijn onderzoeken had 
en de eerste behandelingen onderging. Ik ging naar het 
ziekenhuis om hem te steunen, om zeker te weten dat al 
het mogelijke werd gedaan... René vroeg me om ondanks 
alles mijn verplichtingen na te komen en de finale van 'The 
Voice' USA te doen, alsof er niets aan de hand was. 
 Na de uitzending wilden de artsen meer onderzoe-
ken doen en René opereren om te kijken tot waar de kan-
ker was uitgezaaid. Ze haalden weefsel weg uit zijn mond 
en testten dit vervolgens op kankercellen. Slecht nieuws: 
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de eerste biopsies die één voor één werden onderzocht, 
waren positief. Dus gingen ze door met biopsies tot aan 
het kaakbot. Als het in het bot zat, zou er een team klaar-
staan voor een twaalf tot dertien uur durende operatie. En 
toen kregen we eindelijk het eerste goede nieuws: het bot 
was niet aangetast. Ik kon weer ademhalen.

“René werd zwakker en ik was 
bang dat ik was bang dat ik hem zou 
verliezen, maar tegelijkertijd moest ik 

de kerstboom optuigen en 
cadeautjes kopen”

Hoe heb je in deze omstandigheden de kerst doorgebracht? 
Ik kocht cadeaus. Mijn oudste zoon, René-Charles, ging 
skiën in Utah. René en ik wilden onze tiener het slechte 
nieuws besparen, zodat hij een leuke tijd zou hebben! De 
tweeling was bij mij in het hotel. Ik kreeg vragen als: "Waar 
is papa? Papa is in het ziekenhuis. Hij heeft erge keel-
pijn. Daar eet hij yoghurt. Hij neemt zijn vitaminen. Straks 
gaat mama naar het ziekenhuis om papa zijn vitaminen te 
brengen. Ik ben zo weer terug."
 Heb je kerstavond met René doorgebracht? Ik heb 
een kerstboom in de hotelkamer gezet, voor de kinderen, 
en een kleintje voor René op het tafeltje naast zijn bed. Ik 
kocht cadeaus, pantoffels van kasjmier, kleine dingen vol 
liefde...

PARIS MATCH: Waren de drie volwassen kinderen van 
René er ook? 

Mijn stiefzoons, Patrick en Jean-Pierre,  en mijn stiefdoch-
ter, Anne-Marie, waren bij ons. Ik ging aan het eind van 
de middag tot we gingen slapen. 's Nachts sliep Jean-
Pierre bij zijn vader in het ziekenhuis. En 's ochtends was 
het de beurt van Patrick, daarna Anne-Marie overdag... 
We wisselden elkaar steeds af. Ik moest ook bij onze kin-
deren zijn. Ik liep de winkels af en tussendoor werd de 
tweeling ziek. Ik sliep samen met ze; ik in het midden, 
Eddy aan mijn linkerkant en Nelson aan de rechterkant. 
Ik was alleen maar bang dat we allemaal ziek zouden 
worden! Ik maakte kerstversieringen. Ik legde koekjes 
klaar. Ik pakte cadeautjes in. Ik versierde de kerstboom. 
Om net te doen alsof de kerstman was langsgeweest, 
gooide ik kruimels voor de open haard in de kamer. Toen 
mijn zus Linda en mijn nicht Brigitte 's ochtends bin-
nenkwamen, stonden ze versteld.  Brigitte zei: "Dit is 

ongelooflijk! Terwijl je man in het ziekenhuis voor zijn 
leven vecht, hebben de kleintjes een kerstfeest!" Voor de 
kinderen van René had ik een iPad gekocht, met een foto 
van hun vader op de achtergrond. 
 De dag na kerst kwam René-Charles terug en 
bracht tijd met ons door in het ziekenhuis. Toen, tus-
sen kerst en oud en nieuw, moest ik weg om een reeks 
shows te geven in het Colosseum van Caesars Palace in 
Las Vegas. Dat was hartverscheurend. De zoon van René, 
Jean-Pierre, is bij hem gebleven, net als onze vrienden 
Pierre en Coco Lacroix. Eindelijk kwam René weer thuis 
bij ons in Lake Las Vegas. De dag dat hij thuis kwam, had 
ik met scheerschuim op het raam geschreven: "Welkom 
thuis papa, we houden van je." We zijn zo blij dat we 
eindelijk weer allemaal samen zijn.

PARIS MATCH: En denk je nu dat het ergste achter de rug 
is? 

Ja, maar nu begint de volgende strijd. René heeft moeite 
met eten, hij verzwakt. We moesten besluiten om hem 
tijdelijk voeding toe te dienen via een sonde die in ver-
binding staat met zijn buik. En daarna werd een nog een 
geplaatst die kleiner was en comfortabeler. Zo kan René 
weer op krachten komen. Alle artsen hebben de kennis, 
maar dokter Steckler, de Texaanse arts die hem vijftien 
jaar geleden heeft geopereerd, heeft nog iets extra. Hij 
is erg op René gesteld. En dat zei ik tegen René! Bob 
Steckler vulde aan: "Ik behandel geen kanker. Ik behandel 
een patiënt." Dat vind ik een geweldige instelling!



PARIS MATCH: En tijdens dat alles treed je 's avonds ge-
woon op in Vegas? 

Op het podium staan doet me goed want op het podium 
vergeet je je problemen… Het is gek om te zeggen, maar 
ik geloof dat ik nog nooit zoveel plezier heb gehad en me 
nog nooit zo heb laten gaan. Ik had geen stemproblemen. 
Ik maakte grapjes. Mégo, mijn orkestleider, zei tegen me: 
“Dit kan niet. Je straalt. Je zingt beter dan ooit. Ik weet 
wat je doormaakt. Dit kan niet."

PARIS MATCH: Op dit moment ben je aan een wederop-
bouw bezig. 

Zeker weten! Met René gaat het goed en hij is niet meer 
in levensgevaar. En ik weet dat zijn geluk hier is, bij mij, 
bij ons. Deze beproeving heeft ons nog dichter bij elkaar 
gebracht. We zijn verliefder dan ooit.

PARIS MATCH: Wat was het moment dat je besefte dat 
René zich niet meer op dezelfde manier met je carrière 
zal kunnen bezighouden? 

Zijn goede vriend Pierre Lacroix heeft het er met hem 
over gehad: "René, je moet voor jezelf zorgen. Je moet 
delegeren." Ik heb dat nooit gewild. René is de beste 
manager ter wereld. Hij blijft voorzitter van de Raad van 
Bestuur van ons bedrijf, les Productions Feeling, dat mijn 
hele carrière beheert en de shows van Véronique DiCaire 
coproduceert. Hij is een echte visionair, hij zal nu meer 
tijd hebben voor de artistieke ontwikkeling van mijn car-
rière. Bovendien kan ik het werk alleen doen. Wil je thuis 
blijven, schat? Geen probleem! Jij bereidt mijn tournee 
voor en vervolgens ga ik die doen. Ik ben tenslotte al 
een keer alleen op tournee geweest, in 1999, toen René 
de eerste keer kanker had. Ik had hem natuurlijk voorge-
steld om die te annuleren. Maar hij zei toen dat hij daar 
nog gestrester van zou raken. Elke avond applaudisseer-
den 80.000 mensen in het Stade de France zo ontzettend 
hard zodra ze hem op de grote schermen zagen, want 
hij keek de show live op de computer in zijn kantoor in 
Florida.

PARIS MATCH: Hebben jullie een nieuwe manager aange-
steld? 

Ja, Aldo Giampaolo, een Quebecois met Italiaanse ouders. 
We dachten al een tijdje aan hem. Het is een chique man, 

die de showbizz tot in de puntjes kent.

PARIS MATCH: Heb je overwogen om er helemaal mee te 
stoppen? 

Nee. Dat zou zijn alsof ik zou stoppen met mijn leven... 
Maar misschien wel een iets minder grotere machine om 
draaiende te houden.

PARIS MATCH: In je zakelijke leven? 

Zelfs in mijn privéleven. René en ik wilden niet langer 
meerdere huizen hebben. We hebben geen tijd meer om 
naar ons huis in Florida te gaan. We hebben hier een 
huis, in Montréal, waar we vandaag de doop van je doch-
ter Romy vieren. Ik wil het verkopen om mijn 'eigen hutje 
in Québec' te kopen aan een meer, waar we onze hele 
familie kunnen ontvangen. Ik houd een mooi huis in Las 
Vegas, onze thuisbasis.

PARIS MATCH: Je hebt ook tegen me gezegd dat je meer 
concerten in Parijs wilde geven. 

Vorig jaar heb ik in het najaar een geweldige tour gedaan 
in Parijs en België, en ik wil daar vaker naartoe. Om in 
het Frans te zingen. De nummers uit mijn Franse reper-
toire zijn fantastisch. De mensen reageren daar sterk op. 
Ik heb een comeback gemaakt waar ik dolblij mee ben. 
In de Verenigde Staten word ik vertroeteld. De Amerika-
nen hebben me in hun hart gesloten en ik geniet zo erg 
van dit succes, terwijl ik ook besef dat ik ontzettend veel 
geluk heb. Dankzij het werk en de intelligentie van René 
staan we hier vandaag.

PARIS MATCH: Je zingt toch ook een nummer in het Frans 
in Vegas? 

Ja, ik zing altijd één nummer in het Frans. Op dit moment 
is dat 'Pour que tu m'aimes encore' van Jean-Jacques 
Goldman.

PARIS MATCH: Ga je binnenkort ook naar de rest van de 
wereld? 

In oktober ga ik naar Azië voor een reeks concerten. Véro-
nique DiCaire zal daar in het voorprogramma staan. Een 
nieuwe show in Vegas… We behouden de belangrijkste 
elementen: de dertig muzikanten, het witte gordijn, enz. 
Maar ik ga veel veranderingen aanbrengen, ik wil een 
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show geven die zich voortdurend ontwikkelt.

PARIS MATCH: Ondanks dit alles, lijkt het of je meer van 
het leven geniet. Voor het waterskiën in 'L'été indien' 
droeg je een badpak dat voor heel wat sensatie zorgde 
op het podium. Je bent in deze outfit naar René op de 
parkeerplaats gelopen, op je hoge hakken! Ik wilde weten 
wat hij ervan vond. 

Ik vroeg me af of hij zou zeggen: “Nee, dat kan niet.” Ik 
ben mijn hele carrière erg braaf geweest en nu ik op een 
leeftijd kom dat ik meer thuis zou moeten blijven, begin 
ik me uit te kleden! (Lacht)

PARIS MATCH: Wilde hij niet dat je te sexy zou zijn? 

Ik ook niet. Als je dat doet, is het op een leeftijd van 17 
of 24 jaar... niet op je 46e!

PARIS MATCH: Maar hij was juist trots... 

Ja. Hij zat in de auto te lachen. Hij zegt dat hij dat beeld 
altijd in zijn hoofd zal houden.
 Na negentien jaar getrouwd te zijn, is het fantas-
tisch om nog zo te zijn. Ik vind het leuk om mijn man te 
verrassen, te verleiden. We vullen elkaar aan. Hij stopt 
zijn energie in alles wat met mijn artistieke carrière te 
maken heeft. Voor mij is het eerder thuis, met onze kin-
deren, ons dagelijks leven, de reizen, de inrichting...

PARIS MATCH: Lukt het René om net zo betrokken te zijn 
bij de jongens als hij zou willen? 

Hij brengt veel tijd door met René-Charles, gaat naar de 
meeste voetbal- en hockeywedstrijden... Vader en zoon 
spelen nog steeds samen honkbal en golf! Thuis spelen 
ze snooker of pool en ze zijn allebei gek op poker!
René-Charles is de laatste tijd erg veranderd… Ik ben trots 
op hem. Er waren een paar strubbelingen en een periode 
waarin ik hem kort moest houden, maar alles is geleide-
lijk aan goed gekomen. René-Charles is mijn zekerheid. 
Toen ik zwanger was van hem, hoopte ik op een meisje. 
We hoorden dat het een jongetje was. René was zo blij! 
Ik vroeg hem waarom hij daar zo blij mee was en hij zei: 
"Ik weet dat hij later heel goed voor je zal zorgen." Nu 
begrijp ik dat!

PARIS MATCH: En de tweeling? 

Nelson beseft het niet. Hij leest zijn vader voor. Eddy is 
net als René-Charles, hij moet gerustgesteld worden.

PARIS MATCH: Hoe gaat René-Charles om met de ziekte 
van zijn vader? 
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Hij is zo opgelucht dat zijn vader geen kanker meer heeft! 
En hij beseft heel goed dat de conditie van René met 
fysiotherapie en speciale oefeningen de komende maan-
den alleen maar beter zal worden. Het wordt alleen maar 
beter, zowel voor hem als voor ons.

PARIS MATCH: Waarom wilden jullie peetouders worden 
van mijn dochter Romy? 

Het is een voorrecht om nog een kind te hebben om van 
te houden. Een belangrijke verantwoordelijkheid, in het 
geval dat. Ook al hoop je dat je die taak nooit op je zult 
moeten nemen, laat dat duidelijk zijn! Romy heeft iets 
gemeen met Eddy, Nelson en René-Charles. Ze is een IVF-
baby. Er zijn zes miljoen kinderen op de wereld die met 
IVF zijn verwekt. Artsen zijn bijzonder, omdat ze levens 

redden, maar IVF-artsen komen in de buurt van God, 
omdat ze helpen bij het creëren van leven. Zij hebben 
ons onze kinderen gegeven, wetende dat we ze in onze 
armen zouden houden.

PARIS MATCH: Dank je wel, Céline. Jij was de eerste in-
ternationale ster die openlijk over IVF praatte. Hierdoor 
hoefden mensen als ik ons niet meer te generen. Ieder-
een die dit op dit moment leest kent wel iemand met 
vruchtbaarheidsproblemen. Jij bent het baken dat ze door 
deze beproeving heen leidt. Ik wens je alle gezondheid, 
voor René en jou, Céline, en al het geluk dat je verdient. 

Gezondheid, Julie, voor jou en iedereen die dit leest.

VERTALING: ANOEK VINCENT
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1. DE ULTIEME DROOM VAN ELKE FAN (2008)
Laat ik me even voorstellen Sammy Mommers fan sinds 
mijn 11e, door de DVD “A New Day...Live In Las Vegas”.
 Mijn allergrootste droom ging in vervulling: het 
ontmoeten van Céline Dion. Het begon allemaal toen ik 
ziek werd. Mijn nieren deden het nog maar voor 11%. De 
dokters zeiden dat ik aan de nierdialyse moest. 11 uur 
per nacht dus dat betekend op tijd naar bed om je uren 
aan het apparaat te maken. Ik verveelde me en papa zei 
op een dag: “Kijk deze DVD ‘A New Day...Live In Las Ve-
gas’ eens van Céline Dion”. Ik was meteen verkocht! Wat 
een muziek, show en dansers. Ik keek ‘A New Day...’ elke 
avond als ik aangekoppeld was aan de dialyse. Ik wist 
het wel zeker: zij wordt mijn grote idool! Na maanden 
aan de nierdialyse te hebben gelegen. Kreeg ik de nier 
van mijn moeder. 
 Dankzij – Make A Wish – kon ik mijn droom ver-
wezenlijken. Mijn groot idool ontmoeten: Céline Dion! Op 
15 mei 2008 was het zover. We reden met de limousine 
naar Antwerpen om daar mijn grote idool te ontmoeten. 
Ik had het eigenlijk pas door toen er in het sportpaleis 
een sticker op mijn T-shirt werd geplakt met Céline Dion 
erop. Na wachten kwam ze dan eindelijk. Mijn grote ster! 
Ik kon het niet geloven. Daar stond ze dan, de vrouw 
waar ik wekenlang elke avond naar heb gekeken. Céline 
was een schat ze heeft zelfs de ontmoeting op haar DVD 
“Céline: Trough The Eyes Of The World” gezet. Ik ben haar 
eeuwig dankbaar! Dank je wel, Céline!

2. HET CÉLINE DION INFORMATIEPUNT
Het is voor mij geweldig dat er een fanclub is 
die over ons grote idool “Céline” gaat. Ik ben 
via Sandra van Hezel bij jullie terecht gekomen. 
Het delen  van nummers, foto’s, favoriete Céline 
nummers, het is gewoon top dat je je passie kunt 
delen met mensen die mij nu erg dierbaar zijn. 
Zij snappen ten minste wat muziek met je doet. 
Na 2 jaar werd ik eindelijk donateur... .schaam.
Juist voor de Sans Attendre-tour donateur gewor-
den. Eindelijk kon ik de mensen ontmoeten waar 
je zoveel contact mee hebt op Facebook.   
 Het was supergezellig in Kelly’s Irish pub, 
veel nieuwe vrienden gemaakt 
Bedankt! Suzanne, Laura, Erno, Karin, Ximena, 
Sharon, Sandra en uiteraard de rest van het 
CDIP!
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3. MIJN EERSTE CD VAN CÉLINE DION (2007)
Ik kan het me nog goed herinneren toen ik mijn allereerste CD kreeg. 
Céline Dion: “Taking Chances”. Deze CD kreeg ik in het ziekenhuis, ik 
was er zo voorzichtig mee haha. Ik wilde hem zelfs niet openmaken 
daarom kocht mijn vader er nog een zodat ik eentje in de folie kon 
laten!

4. MIJN HANDTEKENING VAN CÉLINE (2008)
Een ontmoeting met Céline Dion. Wie is nou niet zenuw-
achtig? Pap stond al klaar met een foto van mij en een 
paintbrushschilderij van Céline. Die handtekening wilde ik 
zo graag! Maar juist omdat ik zo zenuwachtig was waren 
we het helemaal vergeten om de handtekening te vragen. 
Toen Céline snel naar het podium ging om te beginnen zei 
pap: “Ojee, we zijn de handtekening vergeten te vragen!” 
Toen zei Patrick Angélil: “Geef maar aan mij, ik zorg ervoor 
dat de handtekening bij jullie komt.” We hoefden zelfs 
geen adres op te geven. En ja hoor, na 3 maanden kwam 
die dan aan. De postbode stond aan de deur met een ko-
ker. Ik maakte hem snel open en “wow” daar was hij dan: 
de handtekening! Ik was zo blij dat Céline aan me gedacht 
had. Er stond op “To Sammy, I am with you, with all my 
love, Céline Dion.” Ik heb hem meteen ingelijst, een herin-
nering aan de mooiste dag van mijn leven!

5. LOVED ME BACK TO LIFE (2013)
Een album dat voor mij super veel betekent. Na 6 jaar wachten konden we eindelijk weer van Céline ge-
nieten. Toen het CDIP een releaseparty organiseerde wilde ik er meteen bij zijn. Ik ging er alles aan doen 
om als eerste ter wereld “Loved Me Back To Life” te horen. Jammer genoeg kon ik er helaas niet bij zijn en 
moest ik wachten tot 5 november.  Ik had op bol.com meteen de LP+CD Deluxe Edition gekocht en ja hoor 
het was het wachten waard! Wat een stem! Alweer bewijst Céline Dion dat ze nog lang niet zal stoppen 
met zingen en dat ze nog steeds in de hitlijsten terecht kan komen!



INTERVIEW: SUZANNE BRUINS




