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AYREON
De oneindige zoektocht naar perfectie
Er zijn mensen die de lat zo hoog leggen dat ze er zelfs met een ruimteschip niet overheen
kunnen vliegen. Arjen Lucassen (59) is een van hen. Voor de Ayreon Electric Castle Live &
Other Tales shows stapte hij vier keer als zanger het podium op. Niet bepaald
vanzelfsprekend voor een perfectionist met podiumvrees.
"Ik vond het echt verschrikkelijk eng om weer het podium op te gaan. Het was extra
spannend voor me, omdat ik nog nooit als zanger op de bühne had gestaan. Ik heb als
gitarist wel eens wat coupletjes gezongen, maar nooit zonder mijn instrument. Alleen al
de gedachte dat ik mijn eigen teksten zou vergeten… vreselijk. Iedereen zei dat het leek
alsof ik plezier had, maar dat was allemaal acteerwerk. Vooral de momenten waarop ik
een fout maakte bij het zingen van de tekst, en geloof me ik heb fouten gemaakt, moest
ik echt even acteren dat ik het naar mijn zin had. Ik ben wel heel trots dat ik mijn
angsten heb overwonnen."
VRIJWILLIGERS

Hoe kijk je over het algemeen terug op de
concerten?
"Ik ben nooit tevreden en een vreselijke
perfectionist. Ik hoef zelf maar één fout te
maken en dan vind ik het al helemaal
waardeloos. Toen de concerten eenmaal
voorbij waren, had ik een te gek gevoel.
Iedereen was blij en dat maakte mij ook
blij. Dan slaat de twijfel toe. Dit ging niet
goed, dat kan beter en waarom heeft die
zus of zo gedaan. Het ging goed, alles is
gelukt en iedereen is tevreden, maar er
zijn een hoop dingen die beter kunnen."

Wat zou er dan beter kunnen?
"Nee, dan ga ik een beetje mensen
bekritiseren die heel erg hun best hebben
gedaan. Dat kan ik echt niet openbaar
maken. Je moet dan denken aan dingen
als een microfoon die niet hard genoeg
stond of dingen die we backstage waren
vergeten."

Wat hebben jullie geleerd van de Ayreon
Universe shows?
"Je denkt dat je een heleboel leert en we hadden ook een hele lijst met verbeteringen
gemaakt na de vorige concerten. Dan blijkt dat dit geen garantie is. Bij Ayreon Universe
hebben we bijvoorbeeld met veel vrijwilligers gewerkt en er gingen wat dingen fout door
de onervarenheid van mensen. Daarom wilden we dit keer met professionals werken. Het
punt is alleen dat een vrijwilliger zich honderd procent voor je inzet en de nummers van
binnen en van buiten kent. Professionals kijken een week van tevoren eens wat de
volgende job is. Ze zijn goed in hun werk, maar niet zo betrokken bij het project. Aan het

einde vroeg ik me af of het niet beter was met de vrijwilligers. Daar moeten we een
betere balans in vinden."
VERVANGEN

De groep muzikanten was iets anders dan bij de Ayreon Universe shows. Hoe is die beslissing
tot stand gekomen?
"Ik moest inderdaad wat dingen aanpassen. De basis zal vrijwel altijd hetzelfde blijven
met Joost van den Broek op keys, Ed Warby op drums, Johan van Stratum op bas en
Ferry Duijsens op gitaar. Bij een sologitarist moet je bijvoorbeeld kijken naar wat voor
project het is. Ayreon Universe was een overdonderend metal project en progressief
dynamischer dan Electric Castle. Ik werk bijvoorbeeld altijd met Jeroen Goossens op fluit,
maar op het album doet Thijs van Leer het. We wilden Thijs er dan ook graag bij hebben
en hij zag het zelf ook zitten."

Er was ook een hele andere cellist deze keer, toch?
"Dat is heel raar gegaan. We probeerden voor de cello ook de originele muzikant te
strikken, maar dat lukte niet. In die periode kwam Jurriaan Westerveld iets inspelen voor
een nieuw project van me. Dat ging zo ontzettend goed dat ik hem ter plekke vroeg of hij
het leuk vond om in de shows de cello te doen. Daar was hij heel enthousiast over. Dat
was rottig voor Maaike Peterse die mij contacteerde en vroeg of ze vervangen was. Ik
heb toen uitgelegd dat Ayreon geen band is. Het is een project met veel wisselspelers.
Zowel op het gebied van instrumentalisten als zangers. Het is wel even klote om tegen
mensen te zeggen dat je het anders doet."

Over zangers gesproken: Sharon den Adel en Jay van Feggelen waren vervangen door Simone
Simons en John Jaycee Kuijpers. Waarom zijn zij de beste vervangers voor jou?
"Ik heb over beiden niet lang hoeven nadenken. Ik werk super graag met Simone. Het is
een leuke, lieve meid met een mooie uitstraling en een hele goede stem. Ik vind haar
ook goed passen in de rol van The Indian. En Jaycee is gewoon een barbaar! Hij had zich
daarvoor niet eens hoeven te verkleden. Bij Ayreon Universe had hij Jay van Feggelen al
vervangen, dus het was voor mij overduidelijk dat hij die rol moest vertolken.
STAR WARS/TREK

Jaycee zag er inderdaad uit als een barbaar. Waren de kostuums een bewuste keuze?
"Nee, dat was het zeker niet! Ik was heel duidelijk in mijn mail naar de zangers: 'Dit is
een rockshow en geen theaterproductie. Het zou leuk zijn als je een klein attribuut van je
rol draagt, maar voel je niet verplicht.' Ik wilde ze niet beperken en ik kon moeilijk van
bijvoorbeeld Damian Wilson verlangen om in een harnas te zingen. Toch begon iedere
zanger dingen te regelen en pakken te maken. Volgens mij begon Edward Reekers met
zijn Star Wars-achtige pak voor de Futureman en kwam Damian aanzetten met dat
ridderpak en zwaard. Ik heb de andere zangers toen gewaarschuwd dat sommigen echt
zouden gaan uitpakken, maar heb ze op het hart gedrukt dat ze nog steeds moesten
doen wat ze zelf wilden."

Damian ging helemaal op in zijn rol.
"Ja, prachtig man. Je had geen mooiere rol voor hem kunnen kiezen. 'Ik heb altijd al een
ridder willen zijn', zei hij. 'Het is een droom die uitkomt!' We zeiden tegen hem dat hij bij
het Other Tales gedeelte gewoon een T-shirt kon aantrekken, maar daar wilde hij niks
van weten."

Een andere unieke verschijning was acteur John de Lancie (onder meer bekend als 'Q' uit
Star Trek). Hoe kijkt hij terug op de shows?
"Hij is dolenthousiast! Ik en alle zangers blijven mails van hem krijgen waarin hij zegt
dat hij ons mist. Ik kreeg laatst nog een bericht waarin hij vroeg of we dit niet nog een

keer kunnen doen en of ik bij hem langs wil komen. Hij heeft heel veel goede
herinneringen aan de shows. Dat terwijl zijn manager het in eerste instantie niet zag
zitten. John heeft toen zelf lopen googelen en het leek hem juist wel spannend om te
doen. Voor mij is dat heel bijzonder, want als klein manneke ben ik in de sciencefiction
gerold vanwege Star Trek. Ik was een totale Trekkie en als er een aflevering kwam met
hem als Q, was ik door het dolle heen. Het personage op het album is ook gebaseerd op
Q, dus het kwam perfect uit."
BALONNEN

Valley of the Queens was weer een speciaal moment voor de fans. Waardoor komt dat denk
je?
"Ik heb echt geen flauw idee en ik wou dat ik het wist! Ik heb al een paar keer
geprobeerd om een nieuwe Valley of the Queens te schrijven, maar op een of andere
manier hebben die niet de magie van dat nummer. Ik snap daar helemaal geen zak van.
Buiten het feit dat Anneke van Giersbergen het zingt. Zij staat op eenzame hoogte met
haar zang en uitstraling."

Hoe heb je de nummers in het Other Tales gedeelte bepaald?
"Ik wilde uptempo en bombastische nummers en ben daarvoor ieder project afgegaan.
Bij The Gentle Storm was het de keuze tussen mijn twee favorieten: Shores of India en
The Storm. Het refrein van de eerste vind ik heel sterk, dus daar viel de keuze op. Voor
Stream of Passion heb ik het meest pakkende nummer (Out in the Real World) gekozen.
Bij Ambeon verwachtte iedereen Cold Metal, maar dat heb ik al een keer live gedaan. In
samenspraak met Simone Simons is de keuze toen op Ashes gevallen. Bij Guilt Machine
wilde ik iets hebben waar Damian Wilson alles kon laten zien, dus dat werd Twisted Coil.
Van mijn soloalbum moest ik een feestnummer hebben, dus vandaar Pink Beatles in a
Purple Zeppelin. Zeker niet mijn favoriet, maar het komt wel goed over. Ook met die
ballonnen…"

Die je daarna ook nog moest lekprikken.
"De eerste dag deden we dat niet, waardoor de ballonnen in de zaal bleven hangen.
Niemand hoorde mijn speech en ook tijdens het laatste nummer bleef iedereen met die
dingen spelen. Dat was echt slecht bedacht. Toen kwam ik op het idee om ze lek te
steken. Ik heb van een nood een deugd gemaakt. Op het gebied van nummers hadden
we verder nog Kayleigh. Die heb ik er echt door moeten drukken, want Fish zag het
helemaal niet zitten. Hij wilde liever iets anders doen en achteraf gezien weet ik niet of
het wel zo'n goede keuze was. Het was een beetje een vreemde eend in de bijt. Voor het
laatste nummer wilde ik een meezinger. Aangezien ik Eye of Ra al twee keer heb gedaan,
viel de keuze op Songs of the Ocean van Star One."
BRAINSTORMEN

Wanneer komt de DVD van de show uit?
"Ik ben toevallig vandaag met het
geluid begonnen. Van de vorige keer
weet ik dat het drie maanden duurt om
alles te monteren en klaar te maken.
Het gaat dan niet alleen om de show,
maar ook om de interviews met de
muzikanten en beelden van achter de
schermen. Daarna heeft de
platenmaatschappij drie maanden
nodig om alles voor te bereiden. Als
alles goed gaat, zijn we binnen een
half jaar overal mee klaar."

Wat is de toekomst van de Ayreon
liveconcerten?
"Electric Castle Live was weer zo'n
groot succes dat Joost van den Broek
en ik alweer met elkaar praten om het
toch nóg een keer te doen. Toen we
Ayreon Universe deden, was het echt
de bedoeling dat het eenmalig was.
Maar na zo'n succes is het doodzonde
om niks te doen. Wat ik zeker niet wil
is een herhaling. Waarschijnlijk gaan
we een ander album in zijn volledigheid
spelen, waarbij we het aanvullen met
andere nummers. We zijn er al over
aan het brainstormen."

Jij en Joost werken ook aan iets nieuws. Kun je daar al iets meer over kwijt?
"Dat klopt, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat het wordt. Dat gaat van een
heleboel factoren afhangen. In de basis is het afgerond, maar nu moet ik proberen om
alles rond te krijgen. Mocht het allemaal lukken dan kan het nog jaren duren voordat er
iets mee gebeurt. Dat project gaat wel gewoon uitkomen. Ik hoop dat ik in de tussentijd
inspiratie krijg om iets anders te doen."

