
Gustaph naar Liverpool
 

Zaterdag werd er gekozen wie voor ons land naar het Eurovisie Songfestival 
mag gaan. Dat gebeurde door een vakjury en het publiek. Het was een 
moeilijke keuze. Er waren zeven kandidaten. Uiteindelijk werd Gustaph 
de winnaar. Het was heel spannend. Er was maar een puntje verschil  
tussen de winnaar en het duo dat op de tweede plaats eindigde.
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Het Eurovisie Songfestival is een internationale 
liedjeswedstrijd. Dit jaar vindt de wedstrijd plaats 
in Groot-Brittannië, in de stad Liverpool. Nor-
maal organiseert het land van de vorige winnaar 

de wedstrijd. In 2022 won Oekraïne het Eurovisie 
Songfestival. Maar wegens de oorlog in dat land 
kan de wedstrijd daar niet doorgaan. Oekraïne 
wordt wel betrokken bij de show. Het is de 67ste 
keer dat de wedstrijd gehouden wordt. België won 
nog maar één keer. Dat was 37 jaar geleden met 
het liedje J’aime la vie van Sandra Kim. Wie weet 
winnen we dit jaar nog eens! 

De winnaar 
Gustaph gaat dus in mei voor ons land optreden 
op het Eurovisie Songfestival. Zijn liedje Because 
of you is heel vrolijk en dansbaar. Er zit ook een 
mooie boodschap in het liedje. Je mag zijn wie je 
bent en de anderen moeten dat aanvaarden. Dat 
toont Gustaph heel duidelijk door speciale kleren 
te dragen op het podium. Hij treedt ook nooit op 
zonder hoed. Gustaph en zijn team gaan nu nog 
enkele maanden werken aan de act. De zang, de 
dans, de videobeelden, de kledij … alles moet 
perfect zijn voor de grote dag in mei. Want dan 
zijn er meer dan 160 miljoen mensen die naar het 
optreden kijken!

>>> Zaterdag werd Gustaph heel nipt eerste.
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Gustaph weetjes 
• Hij schreef zijn eerste liedje toen hij 7 jaar was.
• Hij deed al twee keer mee aan het Eurovisie 

Songfestival als achtergrondzanger. Hij kwam 
toen niet in beeld. 

• Stef Caers is zijn echte naam.
• Er bestaan maar twee exemplaren van de hoed 

die hij zaterdag droeg. De andere hangt in het 
Modemuseum van Antwerpen.

• Hij is ook achtergrondzanger bij het liedje 
Laat de zon in je hart van Willy Sommers.
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