Interview met Patrick Spierts over de

Waarom is het zo leuk om te doen?
Omdat we door muziek te maken zieke kinderen een leuke tijd bezorgen.
Kinderen vergeten even in welke vervelende situatie ze zitten en zijn heel trots
op hun eigen liedje. Daar wordt ik zelf ook erg gelukkig van.
Wat vinden kinderen het leukst aan de muziek?
Dat ze helemaal zelf een liedje mogen schrijven en inzingen. En dat ze dan ook
nog eens een eigen videoclip krijgen. Zij zijn het middelpunt en voelen zich even
een popster.
Wat vinden jullie van muziek bij kinderen?
Muziek is een heel goed middel om je gevoelens te uiten en om even niet aan je
ziekte te denken.
Wat zien jullie aan de kinderen als jullie met ze liedjes aan het maken zijn?
Dat ze helemaal enthousiast worden van muziek. In het begin is het vaak even
wennen, het is ook niet zomaar iets om een eigen liedje te schrijven en te zingen.
Dat moet je maar durven. Maar wij helpen ze daarmee en we maken ook veel
grapjes tussendoor (bv met rare geluidseffecten op de microfoon of grappige
songteksten). Dan zie je dat ze al heel snel enthousiast zijn.
Wat voor muziek kiezen de meeste kinderen?
De meeste kinderen kiezen een lekker vlot popnummer en zingen dan over de
dingen die ze leuk vinden. Soms ook wel een rap of een wat rustiger liedje
(ballad). Meestal wordt het een vrolijk nummer maar soms ook wel droevig.

Hoe maken jullie die muziek?
We hebben een eigen Liedjesmachine (zie foto). Dat is een groot apparaat waar
we mee op de kamers komen. We hebben een paar voorbeeldnummers waar de
kinderen uit kunnen kiezen. Dan gaan we een couplet en een refrein schrijven en
oefenen we met het zingen. Met de Liedjesmachine nemen we alles op. In onze
eigen studio thuis wordt dan binnen een week het liedje helemaal afgemaakt en
maken we er een clip van.
Is de leeftijdscategorie bepalend voor de muziek stijlen?
Zeker. Jongere kinderen kiezen vaak een K3-achtig liedje. Oudere kinderen
hiphop of rap
Waar gaan jullie naartoe om de liedjes te maken?
Wij doen alles in het ziekenhuis, meestal op de kamers van de kinderen die mee
willen doen. Kinderen moeten vaak ook op de kamer blijven dus daarom hebben
wij de Liedjesmachine gemaakt.
Hoe gaat zo’n dag in zijn werk?
In de ochtend kijken we welke kinderen er allemaal zijn en overleggen we met
het ziekenhuispersoneel wie mee wil of kan doen. Op 1 dag zijn we meestal bij 3
kinderen. Kinderen moeten helemaal niks, ze bepalen zelf of ze mee doen. Zij
zijn het belangrijkste. Soms moet een kind ook halverwege even weg om bloed te
prikken of een onderzoek. Wij passen ons dan aan. Als een kind mee wil doen
gaan we met de Liedjesmachine bij hem/haar op bezoek en leggen we eerst uit
wat we willen doen. Dat doen we al zingend en spelend op een gitaar of keyboard
om alvast een leuke, ongedwongen sfeer te krijgen (soms doen we ook wat
zangspelletjes met rare effecten). Dan kiezen we het liedje en het onderwerp en
gaan we teksten schrijven. (Zie ook antwoord op de vraag hierboven over hoe we
de muziek maken). Als het klaar is nemen we het meteen op. De kinderen mailen
ons daarna nog foto’s en filmpjes van zichzelf en wij maken er dan zelf een
videoclip van. De kinderen krijgen een dvd en ook de link naar youtube. Zij mogen
zelf beslissen of het openbaar of privé gezet wordt. We zien dat ze het zelf op
facebook of hyves zetten. Ze zijn dan heel trots.

Wat is het doel voor het maken van liedjes met die kinderen?
Een leuke tijd bezorgen zodat ze even vergeten dat ze ziek zijn. Als we geweest
zijn zien we dat de kinderen een stuk vrolijker en trotser zijn. Maar we willen ze
ook een blijvende herinnering geven (de videoclip) zodat ze er nog lang van
kunnen nagenieten.
Hoeveel mensen werken bij de Liedjesfabriek
Ongeveer 15 mensen. De meesten zijn muzikanten (die noemen wij
Liedjesfabrikanten) die in de ziekenhuizen werken met de echte artiesten: de
kinderen!. Maar zij maken ook de liedjes in de studio af en monteren de
videoclips. Verder zijn er ook mensen die de website maken, sponsors zoeken of
nieuwe ideeën bedenken hoe we nog beter kunnen werken.
Hoe lang bestaan jullie?
We zijn officieel begonnen in 2008 maar de eerste jaren hebben we alleen in
Nijmegen gewerkt. Toen we verzoekjes kregen van andere ziekenhuizen hebben
we besloten om er een groter bedrijf van te maken.
Welke wens heb je met deze stichting?
We werken nu op 5 plekken in Nederland. Ik wens dat we binnen een paar jaar
elke week in alle kinderziekenhuizen aanwezig zijn. Zo kunnen we heel veel
kinderen blij maken.

