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Ezzcape cd Head Over Heels
Interview door Jan Peter van de Krol

We hebben zojuist gedraaid van Ezzcape “Head Over
Heels” . En als je zo luistert naar de song is dat niet
“Head Over Heels” tot stand gekomen. We hebben
één van de tekst schrijvers aan de telefoon Helmoet
Hendriks
Goede avond Helmoet!
‐Goede avond Peter
Het is niet “Head Over Heels” in elkaar gezet hè?
‐Nee dat kun je wel zeggen ja. Er is aardig wat tijd
ingestoken. En we zijn erg trots op het album.
Ik was stom verbaast toen ik jullie mailtje kreeg,
want ja ik denk “Ezzcape” nooit van gehoord en dan
nog wel eigen sing en song writers zowel jij als de
zangeres “Rebecca Wezenbeek”. We gaan er
volgende keer uitgebreid over praten. Maar even in
het kort ,,Hoe is het zo gekomen?”
‐Ongeveer vier jaar geleden was Rebecca bezig met
teksten aan het schrijven, ze zocht daar eigenlijk een
song writer bij. Ze is toen uiteindelijk bij mij terecht
gekomen. En we zijn er samen eens voor gaan zitten.

goed, dat daardoor onze eerste album is ontstaan en
uitgekomen.
Ja die heb ik hier dan voor me liggen. Daar doen
buiten Julie om enorme goede artiesten aan mee die
de muziek maken.
‐Ja de band bestaat eigenlijk uit veel personen.
Rebecca de zangeres en ik spelen op gitaar. En
daaromheen hebben we eigenlijk met de opname`s
heel veel sessie muziekanten gehad. Bijvoorbeeld
Peter Wezenbeek (ex‐drummer The Shorts) hij is ook
tevens de producer van het album en speelt ook mee.
We hebben Jan Rietman als gast muzikant. En zo nog
een aantal fantastische muziekanten die op het album
mee gespeeld hebben.
En dan komt de hele layout van zo`n album, met een
prachtig mooi boekje erin. En ik ben juist in deze tijd
stom verbaast omdat er heel veel muziek
gedownload word, komen jullie juist met zo`n
prachtig album?
‐Nauw sterker nog. Het album word in de eerste week
van maart gereleased de album “Head Over Heels”.
Maar we zij zelf bezig met een LP een lang speel plaat,
en dat is ook redelijk uniek. Er zijn steeds meer
mensen die weer een platenspeler kopen. Het is toch
een stukje nostalgie . Dus dat zit er ook aan te komen.
Deze cd lijkt al op een “Lang speel plaat” maar dan
heel klein hè?
‐Ja heel leuk. Als je er na kijkt heeft hij ook de “look”
van een grammofoonplaat. Dus ja dat is hartstikke
gaaf ja. Een stukje nostalgie.

En eigenlijk hebben we in begin 2009 de eerste songs
samen geschreven. Die samenwerking ging eigenlijk zo

Ik ben dolgelukkig met dit album. Er is èèn nummer
bij en dat is voor Rick Duijn. En dat is niet helaas te
vroeg overgegaan neem ik aan?
‐Ja het is inderdaad zo. We hebben met Rick een hele
goede samenwerking gehad. Hij was ook de
arrangeur. Rebecca en ik gaven de liedjes en Rick
arrangeerde. En met name ook de vocale heeft hij een
hele grote impact gehad,en dat is dan ook zo één van
de kenmerken van het album. Het zijn mooie melodie
lijnen, maar ook de koren zijn uniek. En daar heeft
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Rick een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Maar
helaas is hij veel te vroeg “heen” gegaan.
Maar goed. Ter herinnering hebben jullie dus een
nummer voor Rick opgenomen?
‐Ja dat klopt.
Daar gaan we volgende keer meer aandacht aan
besteden. Nu was het zo dat ik zo verbaast was om
het album, dat ik toch even met iemand van jullie
wilde praten. En daarmee blij ben dat je daar even
tijd voor vrij gemaakt hebt.
Ik wil je alvast bedanken voor dit kort interview.
Volgende uitzending gaan we daar uitgebreid op
terug komen. En ik wil interview afsluiten met een
nummer wat mijn vrouw zo enorm mooi vind. En dat
is nummer vijf op de album “Wings Of Love”.
‐O.k ja goede keuze.
Heelveel succes en tot volgende uitzending.

Tracklist
What lies beneath
Experiencing your love
Free
Shine
Wings of love
Head over heels
Little darling
Frozen
Release me
Meant to be (in loving memory of Rick Duijn)

Wij gaan even luisteren naar “Wings of Love”
Bonus
Frozen (live)
Little darling (live)
Goodbye Rosie
Geen verzendkosten binnen Nederland
CD album. It contains a 24 page special full of photos
and information.
www.ezzcape.nl
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