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Interview Jeroen Ravesloot

Zondag 27 maart stelt producer/muzikant Jeroen Ravesloot zijn nieuwe album 
Skies voor tijdens een miniconcertje, exclusief in CC De Adelberg. N.a.v. deze 
album release, spraken wij met Jeroen over zijn muzikale carrière.  

Kan je jezelf als muzikant/producer even voorstellen? 

“Sinds ik op mijn negende klavecimbels kreeg, ben ik gebeten door de 
muziekmicrobe. In mijn jeugd volgde ik een klassieke opleiding in het 
Conservatorium van Mechelen. Mijn laatste drie jaar voltooide ik in de 
Kunsthumaniora van Brussel, met als hoofdinstrument piano. Tegen die tijd 
speelde ik in allerhande bandjes, eerst als bassist, later als pianist. Mijn doorbraak 
in het professionele circuit kwam er toen ik in ‘81 in de band van Jo Lemaire 
mocht spelen. Daarna werd ik veelvuldig gevraagd voor liveoptredens en ook als 
studiomuzikant. Maar het componeren heb ik nooit kunnen loslaten, ook dat zal 
altijd een passie blijven.” 

Waarover gaat je nieuwe album Skies?  

“Skies gaat over het ontbreken van menselijk contact. Iets wat we de laatste twee 
jaar allemaal hebben ervaren. Het feit dat we op onszelf aangewezen waren, in 
ons eigen kamertje met een scherm en de talloze video meetings die we moesten 
ondergaan, inspireerde mij tot pure melodieën, zonder enige franje. Skies 
belichaamt het verlangen om weer andere mensen lijfelijk te ontmoeten en om 
weer andere oorden te kunnen opzoeken.” 

In welk ‹muzikaal› opzicht verschilt dit album van het vorige, Suzan Blue?  

“In Suzan Blue hoor je uitsluitend piano. Ik koester namelijk een grote liefde voor 
het instrument. Gaandeweg heb ik mij omringd met alles wat in principe witte en 
zwarte toetsen heeft. Vanuit het verlangen om met meer dan alleen te zijn vond 
ik het belangrijk om voor Skies meer klankkleur en andere instrumenten zoals 
synthesizers, cello en drums toe te voegen.” 

De Fazioli piano in De Adelberg zal centraal staan tijdens het mini-concert bij 
de album release van Skies. Wat maakt voor jou de Fazioli zo bijzonder om te 
bespelen? 

“Dankzij de perfecte balans tussen alle registers heeft de bespeler volledige 
controle over de klankkleur. De Fazioli is in dat opzicht een “perfecte” piano. 
Sommigen omschrijven de klank als te perfect. Maar juist omdat een Fazioli 
elke toon zo tot z’n recht laat komen, wordt de pianist meester over zijn/haar 
performance.” 

Het album Skies kan je 
online vinden op alle digitale 
platforms zoals Spotify, 
Deezer, iTunes, Apple Music …  

Een CD kost 10 euro en kan je 
bestellen via: 
melodyhouse4@gmail.com. 



Bar Dada
Double Bill
 
Do 26.05.2022 – 20.15 uur 
Kleine zaal/foyer – Tickets: € 15

Koala Disco
Ego Death planet is de tweede 
EP in het jonge bestaan van deze 
Lommelse band. Het register gaat 
van dromerige pop, naar neo-psych 
tot zelfs progressieve rock. Ze 
wonnen de Publieksprijs op Sound 
Track in Hasselt en nemen deel aan 
Humo’s Rock Rally 2022. 

Loupe  
Julia & Lana (Annemarie en Jasmine 
van de voormalige band Dakota) 
maakt songs die staan op een stevig 
ritmesectie- en gitaarfundament 
waar de zangmelodieën speels 
doorheen bewegen. Top liveband uit 
Amsterdam! Een heerlijke muzikale 
ontdekking aan de vooravond van de 
release van hun tweede EP. 
 

Tickets & info:  
www.ccdeadelberg.be

Jouw naam verschijnt vaak in relatie tot grote namen zoals De Mens, The Scabs, 
The Wolf Banes, ... Kan je deze link toelichten?  

“Ik heb het geluk gehad dat ik een aantal producers in België mocht leren kennen 
en via hen regelmatig ingehuurd werd als studiomuzikant. Zo werkte ik mee aan 
heel wat albums van Paul Despieghelaere en Werner Pensaert uit die tijd. Maar ook 
op albums van The Machines, De Mens, Mama’s Jasje, The Romans, Pitti Pollak, 
Gansters d’Amour, Derek And The Dirt, The Scabs, The Wolfbanes en Willy Willy ben 
ik te horen op piano, orgel en synthesizers. 

“Eén van de samenwerkingen die mij het meest is bijgebleven, was een project 
voor het vrt-programma Nachtradio, in de periode dat de film Backbeat, over het 
ontstaan van de Beatles, uitkwam. Paul Despieghelaere werd gevraagd om een 
band op te richten die tijdens het programma een eenmalig liveconcert zou doen. 
We hadden enorm succes en speelden uiteindelijk niet eenmaal maar 14 jaar lang 
op zowat elk festival en podium dat Vlaanderen rijk is. Als Beatles-liefhebber vond 
ik dit een geweldige ervaring.” 

Beroepshalve ben je Director of Global Product Management bij Roland. Een 
hele boterham.  

“Roland Corporation, de Japanse fabrikant van o.a. elektronische 
muziekinstrumenten, staat mee aan de basis van verschillende muzikale 
stromingen, denk maar aan dance, hiphop en eigenlijk de hele elektronische 
muziek.  Sinds 1988 werk ik op de product- en marketingafdelingen. Vandaag ben ik 
globaal actief en sta ik dagelijks in contact met departementen in V.S., Europa, Azie 
en Japan. De afwisseling en het samenwerken met al die verschillende mensen 
wereldwijd maken deze job enorm boeiend.” 

Ook jouw kinderen zijn erg actief in de muziekwereld. Heb je muziek met de 
paplepel meegegeven? 

“Muziek is thuis inderdaad een belangrijke factor. Jelle maakte de podia onveilig als 
drummer bij The Violet en JFJ. Vandaag werkt hij als muziekrecensent. Silke zong 
sinds haar jeugd in verschillende bands. Met haar huidige band Koala Disco neemt 
ze deel aan Humo’s Rock Rally en bracht ze onlangs een tweede EP uit. Je kan haar 
trouwens live aan het werk zien in De Adelberg op donderdag 26 mei ’22. Koala 
Disco geeft dan een concertje in de Kleine zaal dat kadert binnen de muziekreeks 
Bar Dada. Martijn kan je wellicht van The Subs. Met zijn eigen muziekproject 
Melawati Modular, gaat hij nog meer de elektronische kant uit. 

 “Ik vraag mijn kinderen regelmatig om muzikaal advies en ze maken mij ook attent 
op nieuwe namen of nieuwe groepen. We spelen vaak samen muziek, maar een 
song maken of een plaat opnemen, is er nog niet van gekomen. Misschien een idee 
voor het volgende album.” 

Voor de release van Skies werkte je samen met het cultuurcentrum. Hoe ervaar 
je deze samenwerking? En wat betekent in jouw ogen de nieuwe infrastructuur 
voor de muziekprogrammatie in Lommel? 

“De steun die De Adelberg mij, maar ook andere artiesten geeft, is fantastisch, 
zeker in de moeilijke coronatijden.“ 
“CCDA bouwt trouwens aan een ambitieuze en tegelijkertijd realistische 
muziekprogrammatie met een enorme aandacht voor diversificatie. Ik kan dat 
alleen maar toejuichen want het mag echt opmerkelijk worden genoemd dat je in 
Lommel op één plaats terechtkunt voor zowel theater, film, dans, kleinkunst, rock, 
klassiek, woord, drama, cursussen, lezingen, enz…” 

Binnenkort in De Adelberg


