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Groep en leden

Pat the Champ werd geboren in de jaren 60. Hij is al sinds zijn 13 jaar oud bezig met het drumspel . Zijn bijnaam «Pat the Champ» komt van een 
andere sportac�viteit waarin hij vele jaren is geevolueert. Hij presenteert zichzelf niet als een begenadigd drummer die indruk wilt maken , maar 
eerder als een autodidact die met zijn drums en percussie een effec�eve en evenwich�ge ritmische ondersteuning biedt.

Van Hannah Montana op tv naar AC / DC gezongen door haar vader in de auto, hee� muziek al�jd deel uitgemaakt van haar leven. Maéla Warlet 
werd in 1999 in België geboren, maar groeide op in Louisiana, de bakermat van de jazz, en daardoor zelf opgeschrikt door de mythische stemmen 
van gospelzangers of de typische klanken van straatsaxofonisten in New Orleans. Als jonge �ener kocht ze een tweedehands gitaar en daar begon 
het allemaal mee ... Of ze nu alleen op haar gitaar zat of in een cool Franstalig koor uit Lafaye�e, bijgewoond door leraren Frans, Maéla begon te 
geloven in haar stem en passie voor muziek werd duidelijk. Ze begint daarom al snel in Louisiana om de vreugde van het zingen op kleine podia en 
voor verschillende doelgroepen te ervaren. In 2016 keerde ze met haar gezin terug naar België, maar de muziek gaat door. Ze verscheen zelfs 2 jaar 
later op de show The Voice Belgium en maakte daar een zeer mooie reis sinds ze aankwam tot het eerste liveoptreden. Deze ervaring gee� haar echt 
zelfvertrouwen en een beter idee van wat ze echt wil doen. En niet lang daarna ontmoe�e ze Benoît en Pat the Champ die aanboden om samen aan 
een muzikaal project te werken; wat een betere kans om deze prach�ge ar�s�eke reis met succes voort te ze�en!

Biopic 

Album

De opname van het album nam ongeveer 16 maanden in beslag, op het ritme van de composi�es waarbij de leden van de groep omringd door 
muzikanten en professionele technici hun strengheid, hun werk en hun gevoeligheid brachten. De rijkdom van het genera�es verschil tussen Benoit, 
Pat the Champ en Maéla, bracht een mix van tederheid, jeugdigheid en �jdloosheid in het voorgestelde resultaat waardoor deze sfeer in alle stukken 
wordt vertaald.

Het verhaal is redelijk triviaal. Het begon in de jaren 80. Als neven en nichten delen ze samen dezelfde passie 
voor muziek. De jaren gaan voorbij, de respec�evelijke professionele paden scheiden ze. In 2012 bracht passie 
hen weer bij elkaar om hun muzikale passie weer op te pakken waar die was gebleven. Benoit is een 
songwriter, claverist. Patrick is arrangeur en drummer. Beiden zijn autodidact zonder specifieke muzikale 
opleidingen. Ze vormen de groep Mad'M. Om hun composi�es te verrijken werken ze samen met ervaren 
muzikanten. De hoofdstem wordt verzorgd door Maéla Warlet die sommigen in 2018 konden ontdekken in de 
show «The Voice». Op bass rekent de groep vooral op Patrick Villance. Sommige muzikale uitvoeringen 
werden gepresteerd door verschillende gerenommeerde «ar�esten» zoals Quen�n Roelandt uit Londen, 
Hughes Maréchal, Eric Abraham en tenslo�e Eric Maurage.

Het schrijven van het album «When the Sun and the Moon Rise», geboren uit beleefde momenten , begon in 2017 met een paar noten van muziek 
en sensa�es van het huidige moment. Na de roep van «Feeling Sensa�ons», Door de distress van «In love with a shadow» en de ode van «About 
you» kreeg het album al snel de kleur van de melodieën die door verschillende ritmes, de rijkdom van de klanken en de arrangementen afnamen. 
«Gi� for you» en «Burning a flame», kreten van gepassioneerde liefde, demonstreren de gevoelens die op bepaalde momenten in het leven worden 
ervaren. Ze zijn ontworpen om in de gedempte modus en de energiemodus te komen. «Brightest Sun» en «Bag of tricks» brengen de 
adrenalinestoot naar het Sun-gedeelte en een knipoog van onze muzikanten en de geluidstechnicus.

De wens om bepaalde stukken voor verschillende huidige momenten tussen zonsopgang en maan te brengen, komt voort uit deze sfeer en het 
plezier dat we onze luisteraars willen bieden. Een traan in het oog of ritmevoetschoppen blij� de mooiste herkenning die dit album ons kan bieden.

Verleid door het talent en de betoverende stem van Maéla, die in juni 2018 op een dag werd gekruist, slaagt hij erin de innerlijke sensa�e te vertalen 
in gezonde emo�e en ze in dienst te stellen van Mad'M.

Benoît Roelens, muzikant en componist, werd geboren in de jaren 60. Als �ener al snel veroverd door de klanken van de jaren 70 bleef hij eclec�sch 
en stond open voor nieuwe trends. Gitarist sinds zijn elf jaar met een eerste muzikale ervaring en composi�es met zijn eerste groep in het gezelschap 
van Pat the Champ, wendde zich al snel tot wi�e en zwarte toetsen en de gevoeligheid van zijn piano. Meer componist dan virtuoos, wordt muziek 
voor hem een middel om emo�es uit te drukken en vooral, te vertalen in liedjes of muzikale kreet.
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