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“De eerste keer
dat ik op het
strand speel”

CULTUUR

AAN DE LEKKERBEK KLINKT ELKE OCHTEND HET GELUID VAN DE GOLVEN. MAAR VANDAAG
SPEELT ER EEN MAN PIANO OP HET STRAND. “IK STOND ELF JAAR GELEDEN AL EENS
MET EEN PIANO OP DE DIJK VAN OOSTENDE,” ZEGT LIEBRECHT VANBECKEVOORT (33),
ARTISTIEK DIRECTEUR VAN KLASSIEK LEEFT MEESTERLIJK. “MAAR HET IS DE EERSTE KEER
DAT IK EEN COMPOSITIE VAN LISZT SPEEL OP HET STRAND.”
TEKST KATRIJN SERNEELS FOTO’S JOHANNES VANDEVOORDE

I

n een witte villa in Oostenrijk, die niet in het Zoute
zou misstaan, werd Franz Liszt geboren. Twee eeuwen
later brengen de vingers van Liebrecht Vanbeckevoort
zijn romantische pianoklanken aan de Noordzee
tot leven. Nog voor hij kon lezen of schrijven zat de
kleine Liebrecht piano te spelen. “Mijn kleuterjuf had
al gemerkt dat ik zo ritmisch kon trommelen. En als zesjarige
kroop ik op de pianokruk om de melodieën die mijn oudere
zussen net hadden geoefend na te spelen, zonder dat ik een
noot muziek kon lezen. Dat ik talent had voor muziek, viel
al vroeg in mijn jeugd op. Toch was ik geen kind dat naast
pianospelen geen leven had. Ik voetbalde graag met mijn
neefjes in de tuin van mijn oma, speelde op het strand met
mijn zussen …”

Op welk strand zat je als kind te spelen?
“Mijn ouders trokken meestal richting de noordkust, onze
vakanties speelden zich vaak af ergens tussen De Haan en
Duinbergen. Ook nu merk ik dat ik met mijn gezin graag
dezelfde kant van de kust opzoek, we zijn laatst nog op
vakantie in Duinbergen geweest. Aan de kanten van het
Zoute kom ik vandaag vooral als het om muziek gaat: sinds
vijf jaar stel ik het programma van Klassiek Leeft Meesterlijk
samen, de klassieke concertenreeks die deze zomer z’n tiende
verjaardag vierde. Ik begin elk jaar in september met de
voorbereidingen voor de editie van de volgende zomer. De
rol van artistiek directeur bevalt me goed en het publiek in
Knokke-Heist denkt daar blijkbaar hetzelfde over, want de
voorbije jaren zijn doorgaans alle concerten uit de reeks op
voorhand uitverkocht. Dat was ook met deze jubileumeditie
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het geval. Het publiek heeft kunnen genieten van
5 schitterende concerten in de Dominicanenkerk
en ook het feestelijk slotconcert waarbij we alle
registers opentrokken in de Margaretakerk was
absoluut een schot in de roos.

Hoe overtuig je de laureaten van de Koningin Elisabeth‑
wedstrijd, gegeerd op podia van New York tot Tokio,
om in een kerk in Knokke-Heist te komen spelen?
“Dat zowel Hannes Minnaar en Anna Vinnitskaya
net als ik aan de Koningin Elisabeth‑wedstrijd
deelgenomen hebben, schept wel een band. Je
weet alledrie hoe zwaar de wedstrijd is, maar
ook dat het pas echt begint nadat de wedstrijd
is afgelopen. De wedstrijd kan je helpen om
opgemerkt te worden en zet je naam op de
muzikale kaart, maar je naam maken en je
muzikaal pad kiezen, dat moet je zelf doen.”
“Als actief concertpianist weet ik ook heel goed wat
een muzikant op prijs stelt achter de schermen van
het podium: van een goed gestemde piano tot lekker
eten, de muzikanten worden in de watten gelegd
door onze ploeg en genieten van de gastvrijheid
in een zomers kader.”

Je was zelf laureaat in de Koningin Elisabethwedstrijd
in 2007: welke onverwachte deuren opende dat voor jou?
“Als Belgische laureaat werd ik in de talkshow van
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Ben Crabbé aan zee uitgenodigd, waar op de dijk
van Oostende een piano voor me klaarstond. Ik heb
me daar toen goed geamuseerd door samen met Axl
Peleman ‘Your Song’ te brengen van Elton John.
Carl Huybrechts, de toenmalige presentator van de
Night of the Proms, was ook te gast in die talkshow
en voor ik het wist was ik uitgenodigd om op de
Proms op hetzelfde podium als Macy Gray op te
treden. Mijn finaleplaats zorgde er ook voor dat ik
in het stadion van Lierse de aftrap van de wedstrijd
tegen KV Mechelen mocht geven. Ik was een vurige
Liersesupporter, maar het heeft hen helaas geen
geluk gebracht want ze verloren.”
“Voetbal was mijn grote passie naast muziek. Van
mijn negende tot mijn achttiende was ik keeper
bij Puurs Excelsior. Ik herinner me nog dat ik
’s ochtends kampioen speelde en ’s avonds de finale
won van een pianoconcours in Tilburg. Maar ik
besefte ook dat ik een betere pianist dan keeper was:
het niveau van een Preud’homme zou ik niet halen
in het voetbal, mits hard werken aan de piano wel.
Toen ik naar het conservatorium van Brussel ging
ben ik gestopt als keeper, ik had toen
al zes keer een vinger verstuikt.”

Je oma herinnert zich nog hoe je je hand openhaalde aan
prikkeldraad tijdens een voetbalpartij met je neefjes.
Zijn handen niet het kostbaarste bezit van een pianist?
“Dat heeft me nooit tegengehouden om te voetballen,
ik had sport nodig als uitlaatklep. Piano studeren
is een intellectueel gebeuren, je speelt met je hoofd
en je zit uren alleen achter je instrument. Voetbal is
een echte teamsport, ik hield van het sociale, van de
kameraadschap op de club. Ik sport nog altijd graag,
van een balletje slaan tot gaan joggen. Vanochtend
ben ik nog gaan lopen op het strand.”

Je piano op het strand is rechtsnarig, wat zeldzaam is.
“Bij de Steinway waarop ik altijd speel, zijn de
snaren gekruist. Dit instrument van de WestVlaamse pianobouwer Maene haalt zijn inspiratie
in de tijd van Beethoven, toen de piano’s nog
rechtsnarig gebouwd werden. Als je achter de Chris
Maene Straight Strung Concert Grand Piano zit,
kan je je beter indenken welke klanken Liszt en
Beethoven hoorden toen ze componeerden. Onder
impuls van pianist en dirigent Daniel Barenboim
bouwde Maene dit nieuwe type instrument, dat
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technieken van de 21ste eeuw en de 19de eeuw
verenigt. Maar de standaard vandaag blijft voor de
meeste klassieke stukken de Steinway, die de eerste
was die met gekruiste snaren begon te werken en
wiens rijke klank sindsdien velen hebben proberen
te imiteren.”

piepjong talent programmeer. Daar valt ook veel
voor te zeggen, maar de opzet van de concertenreeks is Klassiek Leeft Meesterlijk. Dan verwacht
je nu eenmaal meesters aan het werk te horen.”

Beethoven, Liszt, Schubert ... allemaal romantici.
Past romantische muziek bij Knokke-Heist?

“Er is een kern van rijpere luisteraars die de
Klassiek Leeft-programmatie trouw volgt, maar
daarnaast vindt ook een groeiende groep van
jongere luisteraars elk jaar zijn weg naar de
kerkconcerten in Knokke-Heist. Daar zitten heel
wat dertigers en veertigers bij. Twintigers die
naar klassiek komen luisteren, blijven helaas een
uitzondering. Jammer, want ik programmeer ook
heel wat meesters van de nieuwe generatie.”

“Tijdens de reeks klassieke optredens in de
winter van Klassiek Leeft Vurig komt vooral
barokmuziek aan bod, met romantiek in de
zomer zorgen we voor de nodige variatie.
Daarnaast vind ik in de kerken hier in KnokkeHeist muziek uit het classicisme en de romantiek
het best tot zijn recht komen qua klank. In de
Dominicanenkerk, die wat intiemer en gezelliger
is, klinken kleinere bezettingen met kamermuziek
heel mooi. De Margaretakerk, die tussen z’n
grote, hoge zuilen een vijfhonderdtal mensen kan
ontvangen, leent zich uitstekend
tot grotere concerten.”
“Soms vragen mensen mij waarom ik geen

Het cliché wil dat vooral ouderen van klassiek houden:
klopt dat?

Van Carl Hoefkens tot Fellaini, heel wat voetballers zakken
vaak af richting Knokke-Heist. Heb je nog geen Rode Duivel
in de kerk gezien?
“Nee, en daar durf ik ook niet meteen op hopen.
Als ik een Rode Duivel wil zien, kan ik allicht beter
naar het voetbalstadion gaan dan naar een kerk.”

WWW.LIEBRECHTVANBECKEVOORT.BE MET DANK AAN STRELLI, AMBIORIX, THEO EYEWEAR EN PIANO’S MAENE.

“DE CONCERTENREEKS HEET ‘KLASSIEK LEEFT
MEESTERLIJK’, JE VERWACHT DAN OOK
MEESTERS AAN HET WERK TE HOREN”
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