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DOOR REGINALD BRAET 

Tim Saey zag het levenslicht op 31
maart 1991 en is de zoon van Kurt
Saey, die al heel wat producties op
zijn naam heeft staan in Beer-
nem. Acteren zit de familie Saey
in het bloed. We hadden een bab-
bel met Tim naar aanleiding van
zijn rol in de musical Mozart!.

Vanwaar dat muzikale ta-
lent?
Tim Saey: “Eigenlijk moet ik te-
ruggaan naar mijn opa Roland,
een van de telgen van de kunst-
zinnige familie Saey. Hij speelde
altijd al accordeon en ging daar-
mee optreden. Daarna is mijn pa
gestart als zanger, acteur en voor-
al comedian. Zo is mijn muzikale
talent wellicht ontstaan. Thuis
hebben we allemaal, mijn zus en
broer, muziekschool gedaan.
Mijn zus speelde gitaar, maar
doet daar niets meer mee en mijn
broer was drummer. Ik volgde
muziekschool in Knesselare en
daarna in Aalter. Na mijn ASO
volgde ik een zevende jaar als
voorbereiding op het conservatori-
um in Antwerpen. Dat is een ze-
vende jaar musical om te kijken of
dat wel je ding is en als je kan
worden aanvaard om de lessen in
Antwerpen te volgen. Ik had niets
van achtergrond qua zang en
dans. Daar volgde ik piano en
woordtechniek. Daarna trok ik
naar het Koninklijk Conservatori-
um in Brussel, waar ik in 2014
afstudeerde. Een heel parcours,

maar ben blij dat ik het gedaan
heb, omdat ik die techniek hard
nodig heb.”

Je woont nog in Beernem?
“Inderdaad, volgend jaar kijk ik
wellicht uit om te verhuizen naar
Gent. Het is dicht bij Beernem,
zodat ik nogal vlug naar de familie

kan komen. Het ligt halfweg tus-
sen Beernem en Antwerpen. Ik
heb nooit vast werk en nooit een
vaste plaats. Dat gaat vaak van
Antwerpen over Mechelen naar
Brussel. Ik ben nooit zeker van
vast werk. Ik doe altijd audities.
Het is namelijk zo dat je voor iets
wordt aangenomen, maar je weet
nauwelijks voor hoelang. In het
geval van Mozart! is dat drie
maanden en dan is het ook weer
klaar. In augustus start ik met 40-

45, de musical van Studio 100.
Voor volgend jaar zit ik goed,
daartussen ga ik voor vier maan-
den op reis naar Australië. Ik ga
er gewoon rondtrekken, mis-
schien hier of daar muziek spe-
len, maar dat is niet echt de be-

doeling.” 

Naast rondreizen, moet je
toch ook kunnen leven?
“In verschillende steden wil ik wel
wat piano gaan spelen. Dat zou ik
graag doen, maar dat is geen prio-
riteit. Gedurende die periode kan
ik geen audities doen, maar weet
nu al dat ik werk heb voor 40-45 de

musical. Studio 100 kennende, zal
dat wel lang lopen, wat goed is.”

Nooit bang om zonder werk te
vallen?
“Ik heb ook geen schrik om ander
werk te doen. Zo durf ik wel een
stap in de horeca zetten. Ik ook
nog de frontman van een party-
band Xqueeze waarmee we graag
op festivals, evenementen of be-
drijfsfeestjes spelen. We spelen
covers. Ik zing ook graag pop.
Meestal ben ik muzikaal als pia-
nist actief, maar in deze band ben
ik zanger. Het is een totaal andere

stijl en voor de overschakeling
heb ik moeten hard werken.”

Hoe was de première van Mo-
zart!?
“Het was fantastisch. We hebben
heel lovende kritieken gekregen.
Ook al met Ruben Van Keer, een
fantastische gast, die in Londen
heeft gestudeerd. Heeft zelfs op
West End gewerkt. Dat is volgens
mij wereldtop.”

Leer je daar nog bij?
“Van de productie sowieso, vooral
van de mensen die de musical ge-
creëerd hebben en al in verschil-
lende landen gebracht hebben. Zij
kennen de show door en door en
brengen echt wel een professio-
neel niveau naar hier. Wij kunnen
daarvan alleen maar leren. We
hebben zes weken aan die show
gewerkt, maar vanaf de eerste dag
weten die mensen waar ze naar-
toe willen. Ik ben met hen naar

Wenen getrokken om er te repete-
ren. Daar kom je helemaal in de
sfeer en de stijl.”

Vertel eens iets over jouw rol.
“Ik ben aartsbisschop Hieron-
ymus Colleredo. Hij is heel auto-
ritair, heel strikt. Zelf ben ik een
beetje vriendelijker persoon, hoop
ik toch. Ik vind het heel leuk om
te doen. Voor mijn optreden kom
ik binnen op een rocktune ge-
speeld met gitaar en drums en
trek ik naar mijn plekje, waar
iedereen voor mij op de grond
gaat. Dat geeft een megagevoel.
Dan sta je daar, in het volle licht,
terwijl ik anders zo niet ben inge-
steld. Er zijn verschillende mu-
ziekstijlen in deze musical. Eerst
en vooral heb je uiteraard de klas-
sieke muziek, maar daarnaast
komt ook rock aan bod.”

Was het moeilijk om die rol in
te studeren?
“Vooral vocaal, het is heel pittig
en op het randje van rock. Ik heb
daar dan ook een goede begelei-
ding gehad, maar heb er wel kei-
hard aan moeten werken. Het is
heel vermoeiend, je moet je stem
verzorgen en de nodige rust in-
bouwen. Dat heb ik trouwens een
beetje van Ruben geleerd. Die is
zo gedisciplineerd, gaat op tijd
slapen, drinkt niet. Daar moet je
je wel aan houden, anders komt
het niet goed.”

Ik mag aannemen dat je heel
tevreden bent met je rol in de
productie?
“Ja, zeer zeker. In een musical
kan je je talenten als acteur, als
zanger en als danser tonen. Dan-
sen ligt me wel iets minder. In elk
geval ben ik iedereen dankbaar
voor deze kans, die ik gekregen
heb. Deze kans is mooi omdat we
een rol kunnen spelen, die we an-
ders nooit zouden krijgen.”

“Geen schrik voor ander werk”
TIM SAEY SPEELT MEE IN ‘MOZART!’

BEERNEM Nog tot 7 januari kan je de Nederlandsta-
lige bewerking van de spektakelmusical Mozart! in de
Antwerpse Stadsschouwburg gaan bekijken. Tim Saey
uit Beernem is een van de hoofdrolspelers. Hij ver-
tolkt de rol van aartsbisschop Hieronymus Colleredo.

Tim Saey speelt aartsbisschop Hieronymus Colleredo in de spektakelmusi-

cal Mozart!. (Foto Regi)“Ik ben met de

producenten naar

Wenen getrokken om

er te repeteren”

BEERNEM Oppositiepartijen Groen en SP.A vinden het ongehoord dat de meerderheid

een deel van het Beverhoutsveld wil verkopen. “Sowieso zijn we tegen alle verkoop van

patrimonium”, aldus Groen-voorzitter Ignace Tousseyn. “Als het van de meerderheid

afhangt, verliest Beernem straks nog maar een deel van hun erfgoed. Het Beverhouts-

veld is een uniek historisch landschap van weiden en velden van in totaal 456 hectare,

dat zich over Beernem en Oostkamp uitstrekt. Op 3 mei 1382 vond hier de Slag van het

Beverhoutsveld plaats. De verkoop moet de gemeentekas met 500.000 euro spijzen om

het budget in evenwicht te houden. We vinden dat schandalig. Het Beverhoutsveld is

immers met zijn typisch drevenpatroon een uniek landschap. Onroerend Erfgoed be-

schouwt dit gebied als een ankerplaats, samen met de Assebroekse Meersen.” 

“Het typisch drevenlandschap is eeuwenlang intact gebleven”, vervolgt Ignace Tousseyn.

“Door het ontbreken van boerderijen en woningen vormt dit een uitgesproken stiltege-

bied. Een verkoop kan dit alles op de helling zetten. De gemeente haalt heel wat inkom-

sten uit de verpachting van de weiden en akkers. Op termijn willen wij dat de pachters er

op een milieuvriendelijke manier aan landbouw doen, zodat de biodiversiteit in het veld

opnieuw toeneemt. We zullen ons dan ook met alle middelen verzetten tegen de ver-

koop.”

Volgens schepen van financiën Jef Vansteenhuyse (N-VA) slaan Groen en SP.A de bal

volledig mis. “Al bij het begin van huidige bestuur was de verkoop gepland, maar door de

verhoging van de pachtprijzen verdween het uit het meerjarenplan. Toen die verhoging

wegviel, is de verkoop dan ook logisch weer opgenomen. Het is onjuist te beweren dat

dit opgenomen wordt om de gemeenteschuld te verminderen. Meer nog: de huidige

meerderheid wil zelfs de verkoop annuleren als we genoeg inkomsten kunnen binnenrij-

ven uit windenergie. Kunnen we geen windmolens plaatsen, dan gaat de verkoop door.”

(Regi-foto Regi)

Groen en SP.A keren zich tegen de verkoop
van het Beverhoutsveld




