
Il Divo - De weg vooruit - video


Eerst zie je een uitzicht op Bohemispere en Another Samurai Short en hoor je de jongens praten.

Dan zie je de jongens samen voor een kerstconcert in Las Pal op 28 november 2021


Urs: Goed dan

David : Eerste show in 2 jaar, hoe voel je je?

Carlos: Ja! Het is gewoon niet te geloven! Ik bedoel, we hebben gewoon die vlinders in onze buik

Seb tegen Carlos: Je hebt die vlinders, toch?

Seb naar de camera : Dat is het!

Carlos: Ik denk dat het komt omdat ik iets heb gegeten

Urs: Ja!

Seb: Nee, het is echt spannend! Echt spannend om weer op pad te zijn jongens voor deze 
kerstshow! Blijf kijken! Er komt nog veel meer hier in het VK! Hierna volgt Portugal...

Carlos: Ja, we hebben veel shows...

Seb : terug naar Spanje

Carlos: en Portugal

Seb: Wat doen we daarna? Na nieuwjaar?

Urs: En dan gaan we naar Florida.

Carlos: Ah! Florida, en dan gaan we naar

Urs: Maar dat wordt de Motown Show.

David : We kunnen nog niet over de Motown praten

Urs: Ja! Daar hebben we het niet over...

David: Maar, je komt eraan!!

Carlos : (zang) "Ain't No Mountain High"

Urs: ja

Seb: Stay tuned, tot snel!


Dan zegt Il Divo gedag en gaat het podium op

Daarna zie je een zwarte weergave met “Il Divo, The Road Ahead”


Je hoort verschillende journalisten vertellen:

“Zanger Carlos Marin is overleden volgens de overige leden van zijn zanggroep, Il Divo (je ziet een 
foto van Carlos met “Il Divo zanger Carlos Marin dood op 53 en 1968 - 20O21) die zondag via hun 
website het overlijden van hun vriend aankondigden. . (Je ziet nog een foto van Carlos met "Il 
Divo-zanger Carlos Marin dood op 53 en 1968 - 2021) "

Dan is er zicht op een Il Divo-foto, zegt een andere journalist (in het Spaans): Pero Solo Pudido 
Completar, Ingua traciones es la Ultima Imagine de Carlos Marin correspondeert (je ziet nog een Il 
Divo-foto)

“Carlos Marin, de zanger van de klassieke groep Il Divo is op 53-jarige leeftijd overleden. (Je ziet 
een video van een journalist die praat), naar verluidt werd hij onlangs naar het ziekenhuis in 
Manchester gebracht.

Dan zie je het bericht van Il Divo over de dood van Carlos en een andere journalist zegt: "Een 
week eerder kondigde de cross-over vocale groep aan dat ze hun kersttour in 2021 zouden 
uitstellen tot december volgend jaar vanwege een aanhoudende ziekte. (Je ziet een foto van de 
Tweet van Simon Cowell over het overlijden van Carlos). Ze werden oorspronkelijk samengesteld 
door Simon Cowell, die gedeeltelijk op Twitter schreef dat hij er kapot van was. Naast zijn werk 
met de groep had de in Duitsland geboren Marin ook een carrière als ... een opera-bariton


Je ziet een foto van een lachende Carlos.


Seb: Hallo allemaal, ik ben Sebastien van Il Divo en ik ben hier in Santa Barbara, in mijn huis. Um.. 
In Californië... Prachtige zon vandaag. Dus we staan op het punt om... um... over een paar dagen 
de nieuwe tour af te trappen. We staan op het punt elkaar te ontmoeten in ... eh... Tampa, waar 
we onze nieuwe show gaan repeteren. Wij drieën met onze speciale gast. Um... dus met Urs, 
David, en ik en onze speciale gast Steven LaBrie.


David: Hallo daar! Ah, dit is David van Il Divo en ik ben momenteel thuis aan het voorbereiden om 
terug te gaan op de weg naar Florida om onze Greatest Hits Tour te beginnen, ah ... die een 
viering van het leven van Carlos Marin gaat worden.




Urs: Hallo allemaal, het is Urs hier van Il Divo. Ik ben thuis, hier in Andorra, in mijn huis. Eh, nog 
maar een paar dagen, eigenlijk, want deze zaterdag reizen we naar Florida en gaan we repeteren 
voor onze gloednieuwe show. Erg opgewonden om eindelijk weer op tournee te gaan.


David: In de afgelopen paar jaar, eh…. Het is gewoon zo'n moeilijke en uitdagende tijd geweest 
voor iedereen over de hele wereld dat er een pandemie plaatsvindt


Urs : En toen, vorig jaar 2021, in december, zouden we eindelijk weer op tournee gaan... Uh... in 
het VK... kerstshows doen. En we zijn echt op reis geweest, eind november (je ziet beelden van Il 
Divo en team die bij elkaar zitten en lachen), hebben wat gerepeteerd in Londen, en we zijn 
begonnen met de eerste paar shows.


Seb : The Way that I voelde, toen, was super opgewonden om op pad te gaan (je ziet de repetities 
van Il Divo en hoort ze zingen). Zoek mijn broers/collega's, hoe ze elkaar ook zouden willen bellen, 
afhankelijk van de dag en zingend, weet je, voor een publiek, omdat we het optreden hadden 
gemist. Dat is wat we graag doen. En... De kans krijgen om weer naar buiten te gaan, wij vieren, 
was fantastisch, en ik was.... Um... (kijkend naar een concert van Il Divo) Ik denk dat we deze 
energie hebben gehad waar we echt honger naar hadden, het podium op gaan... opnieuw 
verbinding maken... want daar gaat het leven tenslotte om. Het gaat om verbinding.


Urs : en toen gebeurde er iets heel verdrietigs... heel dramatisch. Carlos Marin werd opgenomen 
in het ziekenhuis, denk ik, rond de derde show en hij lag ongeveer 10 dagen in het ziekenhuis. Bij 
hem werd de diagnose COVID gesteld... Delta (je ziet een foto van Carlos) en hij stierf ongeveer 
10 dagen later.


Seb: De dood van Carlos, weet je, was een schok. Een complete schok. (Je ziet video's van Seb 
en Carlos samen). Toen kreeg ik ... ik isoleerde mezelf gedurende 15 dagen omdat ik ook COVID 
had. Dit was een zeer traumatische tijd waar ik nog steeds mee rouw en waar ik doorheen ga.


Urs: En dat was duidelijk verwoestend voor ons drieën die in Il Divos achterbleven en voor alle 
anderen... de fans (je ziet weer een foto van Il Divo met Il Divo-zanger Carlos Marin dood op 53 en 
1968 - 2021) en iedereen. Het was echt wereldnieuws en, uh, we waren helemaal in shock, in het 
begin en vooral omdat we, ja... Letterlijk. Ik... ik bedoel, als ik echt persoonlijk spreek, ikzelf was 
natuurlijk geschokt toen Carlos in het ziekenhuis werd opgenomen en dat was, zoals ik al zei, ik 
denk dat het op 8 december was. Uh... maar ik dacht: oké, weet je, hij wordt goed verzorgd, weet 
je...uhh. Ze zullen voor hem zorgen. Hij zal waarschijnlijk lijden, weet je, hij zal waarschijnlijk 
umm... zal een lange herstelperiode tegemoet zien, maar nooit, in mijn ergste nachtmerries had ik 
gedacht dat hij hieraan zou overlijden en dat we hem zouden verliezen.


David : Het idee om zonder Carlos op tournee te gaan is ... umm ... het is een eng vooruitzicht ... 
uhm Carlos was een van de oorspronkelijke leden. (je ziet een video van Il Divo). We kennen 
allemaal, Carlos, Seb, Urs en ikzelf, we waren allemaal de oorspronkelijke leden gedurende 17 
jaar en we werden als een familie. We werden als broers. Zoals meer dan ik dit eerder heb 
gezegd, in andere dingen, dat er niet echt een woord um ... Ik denk niet dat we een woord in de 
Engelse taal hebben voor, een beetje, de aard van hoe dichtbij we waren. (Je ziet video's van 
making off's). Niemand brengt zoveel tijd samen door als wij in die 17 jaar. En dus, om je te laten 
weten, een van de pijlers van de groep ontbreekt, het voelt gewoon, het voelt ... hol of leeg, of ... 
het voelt alsof het ontbreekt ... eh ... een integraal onderdeel ...


Seb: En weet je, ik voel veel emoties, en gewoon, ummm... ik heb het gevoel dat ik Carlos over 
een paar dagen ga zien, maar dat is niet zo. Dus ja, ik heb gemengde gevoelens over teruggaan. 
(Je ziet een uitzicht op een vliegtuig) En, uhh, Maar ook heel opgewonden om ik zou niet bellen... 
Ik zou niet zeggen opgewonden, ik kijk er eigenlijk naar uit om wat genezing te doen met onze 
fans... met de jongens en op tournee gaan en feest vieren. Ik weet niet of vieren het juiste woord 
is, maar, eh, Carlos' kunst onthouden, en hoe belangrijk het was in ons leven.


Urs: We wisten eerst natuurlijk niet wat we moesten doen toen Carlos zo plotseling en 
onverwachts langskwam. Weet je, ten eerste dachten we natuurlijk, uh, ik persoonlijk dacht dat dit 
misschien het einde van Il Divo zou zijn. Omdat Il Divo al 18 jaar bestaat, eh... altijd met dezelfde 



vier leden. Carlos is duidelijk heel cruciaal geweest, net als iedereen. (Je ziet delen van een 
kerstshow) Je weet dat Il Divo altijd met ons vieren is geweest en op de een of andere manier een 
heel speciale magie heeft gecreëerd. Carlos, met zijn grote sterke stem die normaal gesproken de 
eindrefreinen in de nummers neemt met de grote eindes. Weet je, ik denk dat dat een beetje een 
van de handtekeningen was van Il Divo en hem verliezen, ja, ik dacht echt, in eerste instantie was 
dat het. Je weet wel? Il Divo is voorbij.


Seb: De dood van Carlos op zoveel niveaus, ik bedoel, het raakt me nu pas. Ik praatte er gewoon 
over en toen ik, uh ik probeerde mijn tranen op te houden, eh, het is echt moeilijk, echt 
ongelooflijk moeilijk. Ik denk nog steeds dat ik weer naar buiten ga, en we zullen elkaar ontmoeten 
over een... drie dagen... en... het was een grap, en hij zal hier bij ons zijn, dit was gewoon een... 
een slechte droom. Dus ik denk dat het voor mij maar een dag per keer zal zijn, een minuut per 
keer. Weet je, als ik dat ben. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik weet niet wat het gaat 
worden, wat ik weet is hoe het nu voor mij is. Eh, ik kan niet eens naar zijn stem luisteren, ik kan 
niet eens naar repetities luisteren, ik heb niet eens aan de liedjes gewerkt... ik... ik... Er zit zoveel 
weerstand in mij... om, um ,(zie je een emotionele Seb), ik niet jongens, ik weet het niet.


Je ziet uitzicht op reizen.


Urs : Ik weet het niet meer, echt, precies ... ik th ... ik ... misschien heb ik het gewoon 
geblokkeerd, maar ik herinner me niet echt wat er toen gebeurde. Weet je ... in mijn gedachten, in 
de hoofden van de andere jongens waren we, duidelijk aan het praten na die schokkende 
ervaring. We hadden voortdurend contact. En we waren aan het discussiëren, wat zijn... wat zijn... 
wat zijn onze opties? (Je ziet de repetities) en niet alleen de opties, wat is... wat is redelijk? Wat is 
verstandig? Wat is nu ethiek te doen? En het feit is dat we heel snel na de begrafenis van Carlos 
heel veel steun kregen van fans over de hele wereld, dat ze wilden dat Il Divo zou doorgaan 
omdat ze altijd van de muziek genoten en de liveconcerten erg leuk vonden. veel. En, ik denk dat 
dat soort gaf .... Het gaf ons de doorslag, weet je, dat gaf ons de macht om te beslissen dat 
doorgaan het juiste was om te doen.


Zennon Recalde: Toen Urs, David en Seb... eh... me belden... en, eh... en me vroegen om deze 
nieuwe tour te regisseren, eh, was ik nog... nog steeds geschokt van... van het overlijden van 
Carlos. Um, ik voelde dat... dat... de show doen ter ere van... een speciaal eerbetoon doen aan 
het leven, de muziek en de kunst van Carlos.. Uh... het juiste was om te doen. In een poging om 
zijn heengaan te verwerken en op het podium fatsoenlijk afscheid te nemen. Dus het was heel 
moeilijk om... om... een setlist mee te nemen om te schrijven, en om... en te denken aan alle... 
dingen die Carlos ons had nagelaten. Zijn kunst, en zijn... zijn leven in de band, en persoonlijk. 
Dus... Dus het was, in zekere zin, een heel, ik ben erg dankbaar voor... voor de jongens... om me 
te bellen en me deze kans te geven om dit te doen voor Carlos en zijn nagedachtenis.


David: toen we voor het eerst probeerden de stukjes van het overlijden van Carlos op te pikken. 
We hadden geen idee wat we gingen doen ... wat we gingen doen. Hoe we waren. Gaat dit doen.


Seb: Want eigenlijk zeg ik dat vaak: wat zou Carlos willen als een van ons er niet meer was? Ik 
denk dat hij zou willen dat we doorgaan. Ik gebruik vaak dat woord dat "de show moet doorgaan" 
en dat is iets wat hij altijd zong en in zijn leven zei.


David: We dachten: kunnen we dit als trio doen? En het antwoord was heel duidelijk: nee.


Urs : vanuit muzikaal oogpunt, vanuit geluidsoogpunt, die baritonstem in onze arrangementen, ik 
denk dat het een heel belangrijke factor was (je ziet uitzichten van maken)


David: De toetsen werden gekozen voor de stem van Carlos, hij was als de eh, om de bariton in 
de mix te hebben, was het ding dat echt de zwaargewicht was en echt de laatste refreinen van 
alle nummers mee naar huis nam. We kunnen proberen deze nummers te herschikken. Het zou 
gewoon niet werken


Urs: na veel intern overleg hebben we besloten dat we op zoek moesten naar een bariton. Voor 
iemand die vocaal de leegte kon vullen die Carlos had achtergelaten met zijn overlijden en we 



hadden veel geluk dat David een zekere Amerikaanse bariton kende, Steven LaBrie genaamd. Hi 
had eerder met hem gewerkt bij verschillende gelegenheden


David: Ik had het geluk om, eh, kennis te maken met Steven op het St. Barth's Music Festival en 
we traden op ... uh ... Hij trad op met mij, en met mijn vrouw Sarah Joy en toen we allemaal St. 
Barth's verlieten, bleven we in contact, euh, en ik heb te lang aan mijn solo-opera-album gewerkt, 
hoe lang ook (je ziet David zijn solo-album opnemen) en op een gegeven moment dacht ik dat het 
heel interessant zou zijn om een duet te hebben op de album en de eerste persoon aan wie ik 
dacht was Steven en dus kwam hij binnen en sloeg het gewoon uit het park en eh dat was een 
paar jaar geleden. Dus we vroeg hem ... We stuurden hem een paar van de nummers zoals 
Regressa en My Way en andere dingen en we zeiden: "Weet je, kunnen we horen hoe je stem 
klinkt op deze popsongs?" En hallo, stuur een accapella-versie van zichzelf terwijl hij het laatste 
refrein zondigt en het klonk gewoon logisch in mijn oren (je ziet een mobiele telefoon met het 
geluid van Steven erop). Hallo kwam naar mijn huis, hier om ... een soort van, workshop de liedjes 
(je ziet Steven en David in Davids huis.) en we hadden eigenlijk een ... een hele set-up in de 
woonkamer. Waar, eh, ik had mijn computer ingesteld om door een luidspreker te lopen en zodat 
we een beetje konden simuleren wat als het voelt om weer op het podium te staan met 
versterking, dat is gewoon iets dat operazangers doen en het klikte. En toen we hem 
terugluisterden, zingend met onze stemmen en in dat repertoire, werd het net duidelijk dat hi de 
juiste keuze was en dus vroegen we hem om deel uit te maken van de show en onze speciale 
gast te zijn en ons bij te staan in deze gekke tijd die we hebben. proberen door te gaan. En hallo 
zei ja.


Steven: Ik ben Steven LaBrie. Ik ben momenteel in New York en ik ga naar Tampa voor repetities 
met Il Divo een week voordat we aan onze run beginnen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ik op 
dit moment kan verwachten. Ik ben naar een paar Il Divo-concerten geweest en ik weet dat de 
fans erg enthousiast zijn, iets waar ik absoluut dol op ben.. um … ik denk dat het heel spannend 
gaat worden. Carlos Marin is geliefd bij ZO, veel mensen! Veel mensen hebben contact met me 
opgenomen sinds de aankondiging dat ik op tournee ging... Um... met gemengde gevoelens. 
Weet je, er waren veel mensen die me steunden, er waren mensen die van streek waren... Maar 
de waarheid is dat Carlos zijn stempel heeft gedrukt, hallo was een ongelooflijke zanger... ah... Hij 
is een legende. Hij is iemand die het leven van veel mensen heeft geraakt. Er zijn veel mensen die 
contact met me hebben opgenomen en zeiden dat ze zich verbonden voelden met Carlos, op een 
diep niveau, ook al kenden ze hem niet, alleen door zijn zang, zijn muziek en zijn persoonlijkheid, 
en stapten ze hierin, je weet wel ... zingen ... zijn rol ... en ... uh (gezien de standpunten van 
Carlos) een beetje, weet je, het is interessant om in deze rol te stappen. We zijn op geen enkele 
manier dezelfde persoon. We hebben niet dezelfde stem. We hebben niet dezelfde 
persoonlijkheid, we zijn heel verschillende mensen. Um, dus, mijn, mijn... Weet je, ik... Ik wil er 
gewoon in komen als mezelf. Uh kom erin als, weet je, ik ... Ik denk dat de jongens iets in mij 
zagen uh, in mijn zang, ... In mijn persoonlijkheid waarvan ze dachten dat het ... eh ... speciaal 
genoeg was om naar hen en naar de groep te brengen.

In deze moeilijke tijd. En weet je, ik ben gevoelig voor ieders gevoelens hierover. Eh, en,... en ook, 
het is niet gemakkelijk. Je weet dat het voor mij ook niet makkelijk is. Het is moeilijk om, een 
beetje, um mijn gedachten eromheen te wikkelen. Dus in, een beetje, het blokkeren van al het 
lawaai, de belangrijkste focus voor mij is goed zingen. Um brengt muziek voor iedereen. Eh... en... 
je weet wel... gewoon een leuke tijd hebben.


Seb: Daar ben ik enthousiast over ... om die erfenis te behouden. En ik ben ook vereerd dat we 
Steven hebben gevonden. Die in elk geval nooit Carlos probeert te vervangen, heeft niet het 
gevoel dat hij Carlos is. Hi was een grote fan van Carlos.


Urs: Mensen moeten niet vergelijken. Dit wordt niet de volgende Carlos Marin. Nee, dit wordt een 
andere zanger. Wie helpt ons om onze arrangementen weer compleet te maken. En maak dit har... 
creëer weer deze harmonie die we met ons vieren hadden.


Seb: Want ik heb niet het gevoel dat wij drieën dat alleen kunnen doen met onze stemmen. Eh... 
er zal iets voelen alsof het altijd ontbreekt. Dus ik hou van de filosofie van ons, om niet te 
proberen iemand te vervangen, maar om dit levend te houden voor onze fans... voor ons... en om 
dit genezingsproces in stand te houden.




Zennon: Deze show, eh, helpt... zal ons zeker helpen als regisseur, en David, Urs en Seb, als 
zangers, en delen van de groep om dit moment te doorstaan. En ... en ... en op een louterende 
manier maar op een ... op een gezonde manier afscheid nemen van hun vriend op het podium en 
het publiek erbij betrekken. Ik denk dat dit heel bijzonder is. En ik weet dat Carlos uh zou 
glimlachen van waar hij is.


Urs: Er is hier veel onzekerheid. We weten niet hoe dit allemaal gaat aflopen. We weten niet hoe 
het publiek reageert, want uiteindelijk eh ... dat is wat we afhankelijk zijn van hoe het publiek dit 
naar nieuwe Il Divo gaat brengen


David: We weten niet wat er vanaf dit punt gaat gebeuren, maar we weten wel dat de dingen 
anders zullen zijn. Uh er was niemand, echt, zoals Carlos. En dus, wat hij naast vocaal ook nog 
eens energiek aan de band bracht, zijn persoonlijkheid, zijn gevoel voor humor. Het was heel 
uniek voor Carlos. En... Dus nu... De kalibratie is anders. Het balanspunt is anders en zal voor 
altijd veranderd blijven.


Seb: En, eh,... Ik vind dat we Carlos verplicht zijn door te gaan. En houd de vlam levend. Ik 
bedoel, dit is 17 jaar onderweg, samen, we hebben op de een of andere manier meer tijd samen 
doorgebracht dan ooit met onze eigen families. We hebben veel offers gebracht, en uh, hier zijn 
we dan. Wat zijn de keuzes? Gewoon om op te geven... Weglopen? Of weet je, zorg ervoor dat 
we doorgaan, en ik heb het gevoel dat Carlos altijd bij ons is. Eigenlijk en door het podium op te 
gaan, eren we hem elke avond.


Urs: Ja! Ik ben zeer enthousiast. Ik ben erg opgewonden over wat er gaat komen. Heel erg 
angstig om die ervaring te maken. Zin om op dat podium te staan en samen te zingen in dit 
nieuwe viertal, en opnieuw te proberen magie te creëren.


Steven: Er is... Er is geen enkele manier om te weten wat te verwachten... en weet... zoals, ik 
heb... ik heb het gewoon een beetje opgegeven om erachter te komen hoe mijn leven er volgend 
jaar uit zal zien en , in plaats daarvan ga ik het gewoon op een dag nemen en gewoon alles 
ervaren zoals het komt. Ah, want ik ga met mensen zijn die super ervaren zijn, wat geweldig is en 
uh ... ik zal de mensen hebben die me daar min of meer doorheen zullen leiden als de tijd komt? 
En ik kan die vragen onderweg stellen en het een beetje absorberen terwijl het gebeurt. Dus.. ja! Ik 
ben ... ik ben opgewonden om gewoon te zien hoe het is en, uh ... om te beginnen.


David: We zullen een soort van toevlucht zoeken in de muziek. Onze toevlucht zoeken in het 
contact maken met het publiek, en een beetje, samen door al dit drama gaan en waar we aan de 
andere kant uitkomen, is een raadsel. Koop ik heb goede hoop, dat... eh.. ik heb goede hoop dat 
de nieuwe richting duidelijk zal worden en dat we in staat zullen zijn om, eh, samen die hoek om 
te gaan.


Urs: Ja. Dus nog maar een paar dagen, zoals ik in het begin al zei, we gaan naar Florida reizen en 
beginnen met repeteren en dat zal de eerste keer zijn dat ik Steven echt zal ontmoeten. Dat we 
met z'n vieren in dezelfde kamer zullen zijn, onze vier stemmen zullen samenvoegen... Samen 
zingen... en dat zal heel emotioneel zijn, dat weet ik zeker. Heel confronterend met de situatie dat 
Carlos er niet meer is maar ook heel spannend om gewoon nieuwe harmonie te creëren, nieuwe 
magie. Heb er heel veel zin in, heb er heel veel zin in. OK, ik hoop, uh, mijn gebabbel weg... Mijn 
kleine geklets heeft je enthousiast gemaakt over wat er gaat komen. Blijf alsjeblieft inchecken! Tot 
ziens!


