
“Als je wilt weten hoe het met Guus gaat, luister 
dan naar zijn muziek.”, aldus Meeuwis’ moeder. 
Na een periode waarin het leven van Guus grote 
veranderingen heeft doorgemaakt, is er ruimte 
gekomen om na jaren van rennen stil te staan. 
Door het ontstaan van een nieuwe liefde is zijn 
liefde voor muziek mogelijk nog groter gewor-
den. “Niemand ontkomt aan tegenslagen, maar 
juist dan is het de kunst om weer op te staan. 
Om te draaien naar het licht. En het geluk te 
vieren als je het vindt.”, aldus Guus Meeuwis. 
Woorden die typeren hoe de zanger in het leven 
staat.

Tijdens een roadtrip door de staat Tennessee 
wordt de basis gelegd voor Guus zijn twaalfde 
studioalbum. Met een stapel songteksten en 
ideeën rijdt Guus van Nashville naar Memphis 
om uit te komen in de befaamde Ardent Studio’s 
waar eerder Bob Dylan, The White Stripes en 
Led Zeppelin hun muziek hebben opgenomen. 
Het is in die studio dat het album GELUK zijn 
sound krijgt als Guus voor het eerst in zijn le-
ven zonder band de studio in gaat. Gul, trefzeker 
en zonder opsmuk weet Meeuwis beter dan ooit 
waar zijn hart ligt. Hij heeft geleerd, en gedurfd, 
om níet op safe te spelen.

Terug in Nederland vormen zijn opnieuw ge-
vonden geluk en de opnames uit Memphis de 
blauwdruk voor het album GELUK, dat Guus 
dan besluit ook zelf te produceren. Zo persoon-
lijk als het album is wil hij de gehele regie in han-
den houden. Het resultaat is een album dat voelt 
als een ijkpunt in het leven van Guus Meeuwis.

Geluk is het eerste album van Guus Meeuwis 
dat wordt uitgebracht op zijn eigen platenlabel 
Modestus Records.
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