
Het is al vaak geschreven: wanneer je de ledenlijst van de progressieve power metalformatie Symfonia be-

kijkt, is het moeilijk om niet over een supergroep te spreken. De verschillende muzikanten hebben immers 

al hun sporen verdiend bij hoog aangeschreven metalbands als Angra en Shaman (zanger Andre Matos), 

Stratovarius (gitarist Timo Tolkki en bassist Jari Kainulainen), Sonata Arctica en Kotipelto (toetsenist Mikko 

Härkin), en tenslotte Holy Moses, Helloween, Gamma Ray en Masterplan (drummer Uli Kusch). De eerste 

boreling van dit vijftal heet In Paradisum en werd recentelijk uitstekend onthaald door de pers, vooral als 

de betreffende journalisten het geenszins erg vonden dat de muziek onvermijdelijk refereert naar onder 

andere Stratovarius. Wij spraken met vocalist Andre Matos.  

Het album werd al in allerlei publicaties bespro-

ken. Stoort het je dat er voortdurend vergelijkin-

gen worden gemaakt met Stravoarius en jullie 

andere ex-bands? 

 

Eerst en vooral moet ik zeggen dat we geen com-

promissen hebben gemaakt toen we dit begonnen 

te doen. We hebben niet de pretentie dat we iets 

heruitvinden of extreem experimenteel zijn met 

de muziek. We wisten dat we samenkwamen met 

eenzelfde achtergrond, eenzelfde soort ervarin-

gen, en natuurlijk nemen we onze eigen stijlen 

met ons mee. Onze belangrijkste zorg was om het 

beste uit elk van ons te krijgen en te kijken wat 

voor een mix daaruit zou resulteren. Er zijn men-

sen die Symfonia vergelijken met onze beste 

bands, zoals Stratovarius of Angra, maar daar zit ik 

niet mee in. Het is onmogelijk om je eigen stijl niet 

mee te dragen en er zal altijd kritiek zijn op alles 

wat je doet. We brengen op dit album wat mensen 

van ons verwachten. Als we een album zouden 

hebben gemaakt dat volledig experimenteel was, 

zouden mensen ook kritiek hebben. Je kunt niet 

iedereen tevreden hebben, hè. 

 

Ik vind in ieder geval dat er wel degelijk verschil-

len zijn met jullie vorige werken. 

 

Er zijn zeker verschillen. Hoewel Timo Tolkki de 

gitaar bespeelt en songs schrijft, hoewel ik zing en 

ook meeschrijf en hoewel iedereen input had, is 

het de mix van alle elementen die Symfonia 

maakt. Ik heb nog nooit zo’n ervaring gehad. 

 

Jij bent samen met Timo de hoofdverantwoorde-

lijke voor de lyrics. Voor journalisten is het echter 

moeilijk om die goed te kunnen ontwaren als we 

digitale versies van liedjes krijgen zonder dat 

daar een boekje of zo wordt bijgeleverd. Hoe 

belangrijk zijn de songteksten voor jullie? 

 

Ze zijn heel belangrijk. Er zit een groot, diepgaand, 

positief bericht in onze teksten, ook al praten we 

soms over zware onderwerpen. Timo en ik discus-
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sieerden daar veel over 

terwijl we aan het schrij-

ven waren. We praatten 

over wat we het wilden 

hebben en over de rich-

ting. We hebben veel din-

gen gemeen, delen het-

zelfde gezichtspunt. Zo-

wel de muziek als de lyrics 

werden door ons beiden 

geschreven, het maakte 

niet uit dat de ene wat 

meer deed dan de ande-

re. We splitsten alles in 

gelijke helften, want dat is 

hoe we ons voelden. 

 

Jouw stem klinkt nog 

altijd erg herkenbaar, 

maar toch ook weer een 

beetje anders… 

 

De stem werd in andere 

omstandigheden opgeno-

men dan gewoonlijk. Het 

was de eerste keer dat ik 

een album opnam zonder studio. We hadden een 

huis gehuurd in Zweden, het was winter en we 

zaten 2 maanden samen in een huis… 

 

Zonder elkaar te vermoorden [hilariteit]? 

 

We hebben elkaar bijna gedood, een extra week 

zou gevaarlijk zijn geworden. Dat was de limiet! 

Maar Timo was de producer van het album en 

voor we begonnen met op te nemen zei hij dat hij 

mijn hele carrière had bestudeerd en dat hij wist 

waartoe ik in staat was en wat ik kon doen. Hij zei 

me dat we zouden proberen. Ik geef je gelijk als je 

zegt dat de vocalen anders klinken, niet enkel door 

de uitrusting, maar ook de stijl zelf. Op een be-

paald moment was het nodig om de dingen op een 

bepaalde manier in te zingen. Ik was niet altijd aan 

het denken over hoe het zou klinken, je moet re-

kening houden met jouw emoties. Ik was niet aan 

het denken aan de toonvastheid of zo, maar aan 

hoe ik de boodschap die achter de teksten zat zo 

goed mogelijk zou kunnen overbrengen. 

 

Je duikt al een tijdje heel geregeld op als gastmu-

zikant, bijvoorbeeld bij Avantasia. Met wat voor 

andere projecten ben je zelf nog bezig? 

 

Er zijn veel dingen waar ik bezig mee ben geweest, 

zo ben ik in Brazilië met een echt orkest gaan op-

treden dat veel rock covers speelde. We hebben 

samen veel concerten 

gedaan en dat was heel 

cool. Ik heb samenge-

werkt met new age muzi-

kanten, ik heb meege-

daan aan een project 

met een bluesband… Dat 

zijn heel ongewone din-

gen, maar ik ben heel 

nieuwsgierig en doe 

graag nieuwe dingen. Die 

voegen immers nieuwe 

elementen toe aan mijn 

repertoire en prestaties.. 

 

Denk je dat je zelf meer 

geëvolueerd bent als 

zanger door met zoveel 

verschillende dingen 

bezig te zijn? 

 

Dat kan zijn, ik zou zeker 

de nodige eer willen be-

tuigen aan die andere 

projecten. Dat is mis-

schien waarom sommige 

mensen me zeggen dat ik mijn eigen stijl heb ont-

wikkeld. Als je enkel een vast idee hebt van waar 

muziek over gaat, kopieer je alleen maar wat al 

bestaat. Mensen vinden dat ik een eigen, opmer-

kelijke stijl heb, en dat is wel leuk om te horen. 

 

Stel je voor dat je een band mag kiezen waarin je 

nog nooit hebt gezongen om eens als gastmuzi-

kant in aan te treden, welke band zou dat dan 

zijn? 

 

[Zonder na te denken:] Rammstein! Ik heb hen een 

keer ontmoet. Momenteel leef ik in Zweden, waar 

ik een tijdje geleden een concert van hen bijwoon-

de en daar heb ik even gepraat met hen. Het is 

een band waar ik echt van houd, vooral van de 

eerste drie of vier albums. Hun muziek gaat erg 

diep en daar hou ik van. Het zou erg leuk zijn om 

eens samen met hen op te treden! 

 

Veel van de muziek die je maakt klinkt behoorlijk 

symfonisch, neoklassiek of theatraal. Thomas 

Youngblood van Kamelot vertelde me recentelijk 

dat hij voor zijn volgende album een grote pro-

ductie op het getouw wil zetten, een beetje zoals 

wat Transsiberian Orchestra doet. Zou jij ook 

graag zoiets doen? 

 

Ja, ik ben daar nu mee bezig. Het hangt er ook van 

af of ik praat over mijn soloband of over Symfonia. 
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Met mijn soloband ben ik de laatste vier jaar veel 

aan het toeren en het is bijna tijd om iets speciaal 

te doen, bijvoorbeeld met een symfonisch orkest. 

Met Symfonia kan ik dat nu niet doen omdat we 

nog maar pas zijn begonnen, ik denk dat het nu 

belangrijker is om de band op het podium te krij-

gen en samen op te treden.  

 

Een klassiek orkest kan uitstekend werken bij 

metal, zolang het goed wordt gedaan. S&M van 

Metallica vond ik destijds een teleurstelling, 

maar bands als de Scorpions, Rage, Therion en 

Iced Earth hebben al laten horen hoe het moet… 

 

Metallica deed het niet goed, het orkest is daar als 

juwelen of andere accessoires. Je hoort dat het er 

pas achteraf aan is toegevoegd. De arrangemen-

ten van de Scorpions zijn veel beter en passen 

echt bij hun muziek. Wie de arrangementen heeft 

geschreven, is een genie. 

 

Ik geloof dat je Christian Kolonovits bedoelt. 

 

Ik denk het, absoluut. Er was een grote kerel in het 

verleden, die onder andere schreef voor Kate 

Bush. Zijn naam was Michael Kane, dat was ie-

mand die ik er graag bij had gehad, maar hij is nu 

gestorven. 

 

[We vragen ons even af of Andre weet dat Micha-

el Kane niet alleen arrangementen heeft gedaan 

voor onder andere Guns N’ Roses, Aerosmith, 

Queensrÿche en Pink Floyd, maar ook voor Metal-

lica, maar besluiten toch om gewoon een nieuwe 

vraag te stellen:] De meeste mensen kennen bui-

ten Angra, jouw andere bands, Sepultura en mis-

schien Krisiun de Braziliaanse metalscene niet zo 

goed. Kan je eens meer vertellen over wat in 

jouw thuisland zoal te vinden is? 

 

Absoluut, de Braziliaanse heavy metalscene is 

waarschijnlijk zo oud als de Europese, er waren al 

in de jaren zeventig en tachtig bands die dit soort 

muziek brachten. Ik ben zelf fan van dat soort 

bands. Er zijn er veel die niet buiten het land zijn 

geweest, maar gelukkig zijn sommige groepen er 

wel in geslaagd om in het buitenland rond te toe-

ren. Veel Braziliaanse bands hebben al op Wacken 

Open Air gespeeld, bijvoorbeeld. Er zijn veel talen-

ten, maar geografisch ligt Brazilië niet zo gunstig. 

Alles in Zuid-Amerika ligt ver van Europa, de Vere-

nigde Staten of Japan, waardoor maar enkelen het 

tot nu toe konden maken. Op tournee gaan moet 

een goede investering zijn en dat is het voor de 

meesten niet als ze zulke lange afstanden moeten 

afleggen. 

 

Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om muziek 

van over heel de wereld te kunnen beluisteren. 

Toch blijven live optredens erg belangrijk. Wat is 

jouw visie daarover? 

 

Het is tegenwoordig veel gemakkelijker dan twin-

tig jaar geleden, maar niets heeft een echt concert 

al kunnen vervangen. Dat is immers iets waar geen 

substituut voor is. Het gaat om  the real thing en je 

kunt dat niet via het internet of Facebook – wat ik 

vroeger Fakebook vond – ervaren. Je kunt allerlei 

dingen downloaden, maar niets kan de echte erva-

ring van er zelf aanwezig te zijn vervangen. 

 

Een goede afsluiter, lijkt ons. Bedankt, Andre, en 

tot op het volgende optreden! 

 

Meer info: www.symfonia.fi 

 

Dirk Vandereyken 
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