ECONOMIE

DE JONGE
ONDERNEMER
In deze rubriek bezoekt XAVIER CORTENRAEDT jonge ondernemers.
Deze keer een interview met DANIEL VERSTAPPEN.
tekst XAVIER CORTENRAEDT fotografie RICHARD STARK

Wanneer is je passie
voor muziek ontstaan?
„Al van kinds af aan eigenlijk.
Vanaf mijn vierde speel ik al piano.
Als kind was ik vrij gesloten en in
muziek kon ik mij helemaal kwijt.
Muziek was en is mijn soulmate.”
Wat geeft je voldoening?
„Ik krijg grote voldoening van
muziek maken en de reacties die
daarop komen. Mijn muziek is heel
persoonlijk, gecreëerd uit eigen
ervaringen uit het leven. Ik vind
het bijzonder dat mensen zich
kunnen vereenzelvigen met mijn
muziek. Ook wanneer ik tijdens een
optreden die connectie voel met het
publiek; dat geeft zoveel energie en
synergie. En dat is elk concert weer
anders.”

‘Je moet in het DIEPE
springen en wellicht zelfs falen’
Daniel Verstappen
D&V Music
Leeftijd: 29 jaar
Plaats: Maaseik

Welke vernieuwingen zie je in
jouw vakgebied de laatste jaren?
„In de essentie draait alles om
beleving. In mijn muziek willen
mensen zich ‘kwijt raken’. Men
is op zoek naar een moment van
rust in deze drukke maatschappij.
Daarnaast probeer ik meer show te
brengen door pianoklanken te combineren met elektronische muziek
en visuals. De combinatie tussen
livemuziek, elektronisch en klassiek
piano slaat aan. Uiteindelijk wil ik
echt die crossover tussen klassiek
en modern kunnen maken, om de
grote massa te bereiken.”

Was het een bewuste
keuze om zelfstandig
ondernemer te worden?
„Ja, ik heb ook een tijd rondgereisd als contrabassist met
diverse orkesten, maar als
pianosolist kan ik meer mijn
eigen ding doen. Ik heb eerst
een eigen muziekschool gehad,
maar wilde na verloop van tijd
mijn energie in mijn eigen concepten steken en in mijn droom
om als pianosolist muziek te
maken en mensen te raken. Het
ondernemerschap heb ik ook
van mijn ouders meegekregen
die beiden zelfstandigen zijn.
Mijn moeder is zelfs ook mijn
manager momenteel en dat
gaat heel goed. Het is fijn dat je
met iemand kunt samenwerken
die je altijd kunt vertrouwen.”
Tip voor zelfstandig
ondernemer/muzikant in
de muziekwereld?
„Je moet in het diepe springen
en wellicht zelfs falen. Veel
mensen zien alleen de mooie
momenten, maar achter de
schermen speelt natuurlijk van
alles. Maar daar leer je van en
het maakt je een uiteindelijk
een betere ondernemer, artiest
én persoon. Luister niet altijd
naar de mening van anderen en
laat je niet afleiden door andere
zaken, maar focus en probeer je
ultieme doel te bereiken. Zorg
voor een positieve omgeving en
een goed team om je heen.”
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