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FRANK LIVE ZET “WAT BEN IK ZONDER JOU” VAN BENNY NEYMAN
OPNIEUW OP DE KAART
“Wat ben ik zonder jou” is de titel van het oude nummer van Benny Neyman wat Frank Live
opnieuw heeft gemaakt samen met Will Geerling, en hiermee luid hij daar 2021 mee in
De 45-jarige Frank Polak uit Bruinisse bekend in Zuid-West Nederland als zanger Frank Live
met zijn mooie liedjes is altijd al een groot liefhebber geweest van de liedjes van Benny Neyman.
Dit nummer “Wat ben ik zonder jou” van Benny Neyman is wat minder bekend en het
verbaasde me al jaren dat deze prachtige ballad uit 1984 nooit eerder door iemand anders is
opgenomen. Toen ik mijn kerstsingle ging opnemen bij Will Geerling vroeg ik hem om een
mooie orkestband te maken van dit liedje, zodat ik deze bij hem kon opnemen in de studio. Een
week later vloog ik naar Tenerife om de clip op te nemen. Ik vind de prachtige natuur en de
eenzaamheid waar dit liedje over gaat, het liedje nog meer kracht geven. Een bevriende Cubaanse
cameraman die daar woont heeft de prachtige (drone) beelden gemaakt en de clip
gemonteerd. Heel knap van hem, omdat hij de Nederlandse taal niet beheerst. Ik hoop dat met het
uitbrengen van deze single “Wat ben ik zonder jou” de liedjes van Benny in leven blijven.
Het grote publiek kent Frank Polak ook wel als de
Zingende Trucker, omdat hij nog steeds regelmatig
dwars door Europa toert. Maar als zanger van het
Nederlandstalige lied, Ballads en Covers van Frank
Sinatra, Willy Nelson, Neil Diamond, Engelbert
Humperdick, Michael Bublé treedt hij op met veel
succes. En nu dus ook met het mooie liedje
“Wat ben ik zonder jou” van Benny Neyman.
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