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BELLO werd uitgenodigd om op een avond 
deel uit te maken van Mask’ara. Na een gezelli-
ge avond met eten en een show met een grote 
‘S’ mochten we leading lady Zsa Zsa Lamor in-
terviewen. De glitters en pluimen vlogen nog 
in het rond wanneer we aan tafel gingen zitten 
met deze diva. 

BELLO: WAT EEN SHOW HEBBEN JULLIE 
OPGEZET, ZEG. JULLIE BRENGEN TWEE 
SHOWS PER JAAR, MAAR VAN WAAR 
BLIJF JE DIE INSPIRATIE HALEN EN HOE-
LANG BEN JE AAN ZO’N SHOW BEZIG? 
Zsa Zsa Lamor: “Als we een nieuwe show 
starten, beginnen we al te denken aan de vol-
gende, onze inspiratie komt via allerlei kanalen, 
zoals Queens, YouTube, Instagram, America’s 
Got Talent, enz….”

BELLO: IN DE SHOW 
STEL JE OOK ANDERE 
LADIES VOOR, ZIJN DAT DE VASTE MEIS-
JES VAN MASK’ARA? 
Zsa Zsa Lamor: “Elke show bestaat uit vier 
showqueens, maar in totaal telt ons team ze-
ven meisjes, voor het geval er iemand vervan-
gen moet worden. Onze vaste meisjes heten 
Star, Sederginne, Skay Hentay, Macy Madisson, 
Sally Monella en Mysty Moonlight. ”

BELLO: IS ER VEEL VRIENDSCHAP ON-
DER DE DRAG QUEENS OF ZIJN HET 
EERDER RIVALEN ONDER ELKAAR? 
Zsa Zsa Lamor: “Bij ons in de kleedkamer 
is er vriendschap, maar daarbuiten is er 
toch wel heel wat jaloezie en ook afgunst. 
Ik herinner me nog steeds zeer goed de 

begintijden, toen werd er achter mijn rug 
om, gesproken van ‘wat gaat zij nu doen 
in Borsbeek’, maar kijk, ondertussen zit ik 
hier al 20 jaar en zijn wij nog de enige vaste 
locatie in België. Tot grote spijt van wie het 
benijdt.”

BELLO: ZSA ZSA LAMOR IS EEN ECH-
TE DIVA, GLAMOUR TEN TOP MET 
EEN TIKKELTJE GEPEPERDE HUMOR. 
HOE IS DEZE DIVA ONTSTAAN? 
Zsa Zsa Lamor: “Diva Zsa Zsa Lamor is ge-
groeid met de jaren. Ik kan niet zeggen hoe 
het komt dat ik zo grof en gepeperd ben, maar 
kijk, de mensen slikken het. Als je naar Mask’ara 
komt, dan moet je ook tegen een stootje 

Uitgeroepen tot beste spektakelrestaurant van België en al 
19 jaar een begrip in het Antwerpse nachtleven: Mask’ara is 
waarachtig the place to be, waar Zsa Zsa Lamor - de leading 
lady van de showgroep Mask’ara - je welkom heet op haar 
heel eigenzinnige manier. Heerlijk voor een vrijgezellen-
avond, verjaardag, bedrijfsuitje of gewoon een avond uit 
met vrienden. Gelach en ambiance gegarandeerd. Wat krijg 
je? Een spectaculaire show die zo uit Las Vegas ontsnapt is 
en in Antwerpen wordt geserveerd met onbesneden hu-
mor, showacts waar Cher en Tina jaloers op kunnen zijn en 
dat alles overgoten met een heerlijk sausje van Antwerps 
dialect.

MASK’ARA: 
INTERVIEW MET
DE PITTIGE DIVA
ZSA ZSA LAMOR

EEN ONGEZIEN CONCEPT
JOYT staat voor onbezorgd samen genieten. De oprichters, 
drie vrienden met een passie voor amusement en gezelligheid, 
brainstormden op vakantie over een nieuw hospitalityconcept. 
Vier maanden later opende JOYT de deuren in het Antwerpse 
entertainmentdistrict. Het doel: happiness genereren.

“Het concept van JOYT is eenvoudig,” aldus Laurent Dierckx, 
één van de oprichters. “We willen dat mensen zich amuseren, 
dat ze zorgeloos kunnen genieten, en dat ze daarvoor op één 
plaats kunnen blijven. Alles bij JOYT is voorzien op samen be-
leven en delen: van de heerlijke tapas in ons restaurant tot de 
setup van onze karaokeboxes.”

KWALITEIT ALS RODE DRAAD
Naast happiness genereren wil JOYT ook een uitzonderlijke 
ervaring bieden waarin elk detail tot in de puntjes klopt. Een 
ambitie die doorheen het volledige concept wordt doorge-
trokken: van de aankleding van de luxueuze loungebar tot de 
delicieuze gerechten op de menukaart en de kwaliteit van de 
verschillende ervaringen. “De lat ligt hoog, op elk vlak,” legt 
Laurent uit. “We willen echt een zorgeloze, premium ervaring 
aanbieden. Dat maakt voor ons deel uit van het concept: dat je 
je nergens zorgen over hoeft te maken, en dat alles klopt. We 
gaan alleen voor het neusje van de zalm.”

Zo is de darts die je bij JOYT speelt niet gewoon de standaard-
versie van het spel, maar een high-end, connected uitvoering, 
en ook de karaokeboxes werden tot in detail uitgedacht. Een 
stijlvolle, eigentijdse styling, een high-tech muzieksysteem met 
meer dan 30.000 nummers, elke maand 200 nieuwe nummers, 
een rookmachine én een lichtregelaar op maat zorgen voor een 
unieke ervaring. Je huurt deze boxen trouwens privé af zodat je 
jezelf alvast geen zorgen hoeft te maken over hoe jou stem het 
vandaag zal doen.Drankjes bestel je doorheen het complex via 
de tablets en een slimme QR-code, en op het menu van het res-
taurant vind je enkel de beste sharinggerechten. Zo zorgt JOYT 
voor een unieke totaalbeleving die niemand onberoerd laat.

Naast particulieren en groepen kunnen ook bedrijven en an-
dere organisaties bij JOYT terecht. Het concept biedt boven-
op de luxueuze bar, het uitgekiende restaurant en de unieke 
karaoke- en dartsfaciliteiten ook locatieverhuur en volledige 
partyconcepten aan. “We werken altijd 100% op maat. Een 
bedrijf kan onze zaal afhuren en verder alles zelf invullen, of 
we kunnen een volledig event voor 300 mensen van A tot Z 

EAT • DRINK • ENJOY

BAR, RESTAUR ANT, INTER AC TIEVE DARTS
EN 22 PRIVÉ K AR AOKE ROOMS OP 1200M2

JOYT
Noorderlaan 33, Antwerpen

www.joyt.eu  •  i  joyt.antwerpen

Gebruik 
PROMOCODE

BELLOJOYT-15% 
*Available till 30/06/22

Gebruik 
PROMOCODE

BELLOJOYT-15% 
*Available till 30/06/22



BELLO LIFEstyle magazine BELLO LIFEstyle magazine34 35

B E L L OB E L L O

kunnen. Het liefst van al doe ik mijn ‘conferen-
ces’, en die worden met de jaren pittiger en 
grappiger.” 

BELLO: HOE HEB JIJ JE ‘COMING OUT 
OF THE CLOSET’ ERVAREN? HEB JE VAAK 
VRIENDEN EN FAMILIE DIE NAAR DE 
SHOWS KOMEN KIJKEN? 
Zsa Zsa Lamor: “Ik heb een broer die acht 
jaar jonger is dan ik. Ook hij is homoseksueel 
en een Showqueen onder de naam ‘Vinyl 
Dessertstorm’. Dertig jaar geleden hebben 

we samen beslist om thuis over onze geaard-
heid te vertellen. Helaas heeft onze vader dat 
niet zo goed opgenomen. Hij was woedend, 
echt buiten zijn zinnen. De volgende ochtend 
was hij overleden. We hebben nooit de kans 
gekregen om dit met onze vader uit te pra-
ten. Onze moeder heeft het wel aanvaard en 
kwam zelfs regelmatig naar onze shows kijken. 
Tot onze spijt hebben we haar 3,5 jaar geleden 
ook moeten afgeven.”

BELLO: TEGENWOORDIG ZIE JE STEEDS 
MEER TRAVESTIESHOWS OP DE TELE-
VISIE. WAT VIND JE ZELF VAN BIJVOOR-
BEELD RUPAUL’S DRAG RACE? 
Zsa Zsa Lamor: “Eerlijk gezegd vind ik RuPaul 
maar niks. Het is wel een slimme zakenvrouw 
en ze is op het juiste moment met haar concept 
bekend geworden, maar ze wordt geschminkt, 
gekleed, krijgt 20 filters over haar smoel, heeft 
450 takes nodig om één clip op te nemen en 

dan gaat ze even tijdens de show zeggen “Stop, 
i’ve made my decision, sashay away” dat is 
voor mij toch een brug te ver. De Amerikaanse 
deelnemers aan de show zijn ook echte dra-
maqueens. Persoonlijk heb ik drie favorieten: 
Valentina, Aquaria en Cameron Michaels.”

BELLO: JE BENT AL REGELMATIG OP TE-
LEVISIE GEWEEST, ZIJN DAAR NOG TOE-
KOMSTPLANNEN IN? 
Zsa Zsa Lamor: “Ik ben inderdaad al veel keer 
op televisie geweest, maar die wens heb ik 
vaarwel gezegd. België is niet klaar voor een 
Showqueen. Een BV mag wel een pruik opzet-
ten en dan is het lachen, maar een homo met 
een pruik dat is een stapje te ver. By the way 
zijn het ook steeds dezelfde smoelen die we op 
de Vlaamse zenders zien. Tijd en ruimte maken 
voor nieuwe gezichten dat kunnen ze niet, dus 
‘Pot op met de Vlaamse televisie’.”

BELLO: WANNEER START DE NIEUWE 
SHOW VAN MASK’ARA?
Zsa Zsa Lamor: “Onze show loopt tot de derde 
week van september, de laatste week vieren we 
’20 jaar Mask’ara’ met zo’n 840 genodigden over 
vier dagen tijd. De nieuwe show start begin 
oktober. Ik heet iedereen van harte welkom!”

Alle info: www.maskara.be

Openingsuren: Ma-Di-Wo-Vr
10u-12u & 13u-18u


