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INTERVIEW MET EEN 

SCHIEDAMSE ZANGERES:  

DINA MEDINA

Dina Medina is een zangeres met Kaap-
verdiaanse roots, geboren en getogen in  
Schiedam. Schiedam is Dina’s geschiedenis,  
heden en toekomst. ‘Hier liggen mijn wortels. 
Bijna mijn hele familie woont hier, ik weet  
niet anders. Schiedam is mijn rustpunt.’

De nu 43-jarige Dina is de jongste in een gezin van 

vijf kinderen. Zingen doet ze al zolang ze zich kan 

herinneren. ‘Ik weet nog hoe we met het gezin in 

ons groene busje altijd liedjes zongen als we op 

pad gingen. Toen ik twaalf was, nam mijn zwager 

mijn zus en mij mee naar zijn Kaapverdiaanse band 

Skysound. De band was onder de indruk en vanaf 

toen waren wij de achtergrondzangeressen. Dat 

was best bijzonder, onze vader was heel streng. Ik 

mocht niet veel buitenshuis.’

‘Ik reisde naar het buitenland en was 

vrij om te doen te laten wat ik wilde. 

Een groot contrast met toen ik weer 

thuis was en nooit zomaar ergens 

heen mocht.’

‘Met de band maakten we verschillende albums. 

Na een jaar of vier stapte ik over naar een andere 

band, Gil & Perfect2. De manager vroeg, strak in 

het pak, toestemming aan mijn vader om te mogen 

toeren. Ik reisde naar het buitenland en was vrij om 

te doen te laten wat ik wilde. Een groot contrast 

met toen ik weer thuis was en nooit zomaar ergens 

heen mocht.’

In 1995 brengt Dina (dan 20 jaar) haar eerste 

soloalbum uit en stelt een succesvolle band samen, 

Splash! Binnen twee jaar volgt haar tweede album 

en tegelijkertijd groeit ze uit tot een bekende pop-

ster in Kaapverdië en Portugees sprekend Afrika. 

Enkele jaren daarna verdiept ze zich in de Morna, 

traditionele Kaapverdiaanse muziek, vergelijkbaar 

met de Portugese Fado. In 2010 brengt Dina het 

album Mornamente uit. ‘Morna is de muziekstijl 

maar betekent in het Portugees ook lauwwarm, 

zachtjes. Mente betekent gedachte of mind. Het 

woord Mornamente kan je op meerdere manieren 

uitleggen. Dit album geeft weer hoe ik de Morna 

beleef en voel. Ik pretendeer namelijk niet de 

Morna honderd procent in pacht te hebben, ik ben 

geboren en opgegroeid in Schiedam. Ik woon hier 

nog steeds, ben nooit weggegaan. Maar ik heb vele 

culturen in me en dat hoor je. Dus zal ik ook nog 

popmuziek maken. Voor mij is het belangrijkste dat 

ik kan zingen!’

Naast haar zangcarrière werkt Dina als sociaal 

pedagogisch werker. Omdat ze het liefst toch elke 

dag met muziek bezig is, slaat Dina een nieuwe 

weg in. ‘Binnenkort start ik met de opleiding voor 

zangcoach. Daarna wil ik hier in Schiedam een plek 

zoeken waar ik les kan geven.’

Schiedam is de vanzelfsprekende factor in Dina’s 

leven. ‘Mijn leven is niet door Schiedam veranderd 

maar we hebben ons wel samen ontwikkeld. Ik weet 

nog wel dat ik met de bus naar Marconiplein ging, 

er was nog geen metro. Als Rotterdammers nu kla-

gen dat Schiedam ver of saai is, vind ik dat gezeur. 

We hebben nu zelfs een megabioscoop!’

‘Ik wil hier in Schiedam een plek 

zoeken waar ik les als zangcoach 

kan geven.’

‘Mijn ouders wonen nog steeds in hetzelfde heren-

huis als in mijn jeugd. Een huis met wel honderd 

trappen maar ze willen niet weg. Ook ik ben een 

echte huismus, ik ben het vanuit mijn jeugd 

gewend om niet de deur uit te gaan. Ik zoek de 

veiligheid van mijn eigen omgeving op. Schiedam 

is mijn rustpunt. Nee, ik ben niet van plan om hier 

weg te gaan.’
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‘VOOR MIJ IS HET 

BELANGRIJKSTE 

DAT IK KAN ZINGEN!’


