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Al jaren behoort Patrick 
Kleuskens (43) van cluster 
Wegbeheer tot het vaste team 
dat de slotconcerten van 
Rowwen Hèze organiseert. 
Vlak na de concerten – die 
traditiegetrouw plaatsvinden 
in het eerste weekend van 
november – heeft Patrick tijd 
voor een interview. Veel stem 
heeft hij niet meer over, maar 
dat schijnt erbij te horen. Hij is 
doodmoe, maar ook voldaan: 
‘Dit was de mooiste  
editie ooit!’

‘Ik ben geboren en getogen in America en 
groeide op met de muziek van Rowwen 
Hèze. Als tiener ging ik al naar hun 
optredens; toen nog in kleine zaaltjes. 
Ik kende alle bandleden persoonlijk uit 
het dorp (ik woon al elf jaar naast de 
drummer: Martîn Rongen). Dus het was 
vanzelfsprekend dat ik meehielp toen er 19 
jaar geleden voor het eerst een Slotconcert 
in America werd organiseerd. Intussen 

Compleet met grote tenten, honderden 
rijplaten en kilometers hekwerk. Een zware 
klus, zeker als het regent en het terrein 
modderig is. Een jaar of zeven geleden was 
de grond zo zacht dat de vip-tribune weg 
begon te zakken. Tja, wat doe je dan? Dan 
kruip je met een man of vijftien onder die 
tribune om alles snel te stutten.’

VEEL WAARDERING
‘Het geeft een kick om ter plekke 
oplossingen te bedenken en ervoor te 
zorgen dat het feest zonder problemen 
voor bezoekers en de bandleden verloopt. 
Daar krijgen we veel waardering voor. 
Ook van de fans. Mooi als je na afloop op 
Facebook leest dat de band ons bedankt 
omdat we ‘het onmogelijke weer mogelijk 
hebben gemaakt’. Maar ook persoonlijk 
worden we uitgebreid door ze bedankt. 
Op zondagavond na het laatste optreden 
ruimen we de ergste troep op en gaan met 
z’n allen het café in, waar nog tot in de late 
uurtjes wordt nagepraat. Ja, natuurlijk bij de 
nodige biertjes, want wij hebben het hele 
weekend droog gestaan. Dus: bestel mar!’

Nieuwsgierig?  
Kijk dan op de Facebookpagina  
van Rowwen Hèze.

TEKST: SUZANNE KNOBEN | FOTO: JUDITH BERDEN 

PATRICK (MIDDEN) SAMEN MET DE BANDLEDEN VAN ROWWEN HÈZE.

PATRICK KLEUSKENS OVER DE SLOTCONCERTEN VAN ROWWEN HÈZE: 

‘Ik ben kapot,  
maar wat was het weer geweldig!’

vorm ik met een aantal vrienden de vaste 
kern van het RHEM-team: Rowwen Hèze 
Event Management. Samen met de band 
organiseren we elk jaar een Slotconcert 
waar in één weekend 22.500 mensen uit 
heel Nederland en België op af komen. 
Naast het concert van Rowwen Hèze 
staan er ook altijd gastoptredens op het 
programma, zoals dit jaar de surprise-act 
van Kensington. Die band werd geweldig 
ontvangen en de bandleden vonden de 
unieke, broederlijke sfeer en het publiek 
fantastisch!

200 MAN PERSONEEL
‘Zelf krijg ik van de optredens helaas maar 
weinig mee. Ik ben verantwoordelijk 
voor het personeel en ben dus tijdens 
de concerten druk bezig. Op een 
avond hebben we ongeveer 200 
medewerkers rondlopen: achter de bar, 
bij de entree, enzovoort. Dat is een hele 
verantwoordelijkheid. Gelukkig liep het ook 
dit jaar weer allemaal gesmeerd. Ik ben niet 
alleen betrokken bij de concerten zelf maar 
ook bij alle voorbereidingen. Die beginnen 
al in maart. Wekelijks gaan daar heel wat 
uurtjes in zitten. In de weken voor het 
Slotconcert bouwen we een groot weiland 
in America om tot een echt festivalterrein. 


