
Was dit het ideale moment
om een livecd uit te bren
gen?
Een logisch moment is mis
schien nog een betere verwoor
ding. Uiteindelijk kwamen we
zo aan 100 theaterconcerten
tijdens de voorbije tour. We
zijn alweer verwend door het
publiek. We hebben vroeger
wel eens gedacht aan een der
gelijke cd omdat onze livere
putatie volgens de mensen al
les overtreft. Ik ben ervan
overtuigd dat de 20 nummers
die de livecd hebben gehaald
gewoon betere versies zijn dan
wat je hoort op onze studiopla
ten.
Als je zo’n show 100 keer
brengt, is het dan moeilijk
om het voor jezelf fris te
houden?
Ons systeem is dat we nooit

tweemaal hetzelfde concert
spelen. Ik word er vaak voor
uitgelachen door mensen in de
branche. Elke avond denk ik,
dat nummer moet er ook bij en
dat ook. Soundchecks verlopen

spannend bij ons, omdat ik het
niet kan laten om te experi
menteren. Ik wil het publiek,
maar ook mijn muzikanten al
tijd weer verrassen. Dat houdt
het levendig.
Hoe stel je zo’n liedjeslijst
samen voor een liveplaat, in
de wetenschap dat je zoveel

songs hebt waaruit je kan
kiezen?
Er staan nu 20 nummers op,
maar het hadden er net zo
goed 40 kunnen zijn. De ver
sies die we op grote festivals
opnamen, zijn zo energiek dat
we ze uiteindelijk hebben moe
ten skippen. Het moest alle
maal nog wat beheerst ge
speeld blijven. We kozen daar
om voor versies die we hebben
opgenomen in zalen van pak
weg 2.000 mensen. Daar kan je
de sfeer makkelijker weergeven
en tegelijk nog goed spelen en
zingen.
Opvallend is dat de plaat
heel puur is opgenomen,
zonder veel overdubs. Wat
je hoort, is wat je gespeeld
hebt tijdens het concert.
Dat was een bewuste keuze.
We konden het ons ook per

mitteren omdat we veel opna
memateriaal hadden. Elke keer
dat iets niet zo goed klonk,
konden we kiezen voor een
versie uit een ander concert. Ik
denk dat het daarom ook zo
sfeervol is. Het leek ons zonde
om ons ‘livelot’ te verbinden
aan één plaats. Want het was
overal leuk.

Wat ga je muzikaal doen na
de zomer?
Een sabbatjaar nemen ga ik
niet meer doen, dat was een
paar jaar geleden toch een
beetje raar. Mijn muzikale zelf
zekerheid raakte maar moeilijk
terug opgestart, dat ga ik dus
absoluut niet meer doen. We
spelen deze zomer zowat tien
zomerfestivals met een set van
75 minuten. Volgend jaar gaan
we een jaar uittrekken voor de
opname van een nieuwe plaat.
In piepkleine achterafzaaltjes
ga ik de nieuwe songs spelen
om ze uit te testen. Heel kleine
dingen die niet gaan opvallen.

www.bartpeeters.net

Bart Peeters nu ook live aan het werk te
horen op de sofa bij u thuis!
‘Bart Peeters – Live 2015 2016’ , zo heet het ultieme live album voor wie de magie van
een avondje Bart Peeters in huis wil halen. De plaat biedt een indrukwekkende doorsne
de van de grootste hits van Bart. Peeters zelf is laaiend enthousiast en dat straalde hij
ook uit in een fijn gesprek. We hadden niets anders verwacht. Steven Verhamme  Foto: Hugo van Beveren
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