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Patrick Retour is regent plastische opvoeding, beroepsjournalist, vennoot
bij Sabam en verbonden aan Lyra, auteursvereniging Nederland. Hij studeerde
notenleer, zang, trompet, schuiftrombone, gitaar en piano. Patrick is gehuwd met
Eva Goossens en het echtpaar heeft twee kinderen, Arne en Irthe. Ooit maakte
hij als bevlogen singer-songwriter furore met zijn Vlaamse popband ‘Patrick
Retour & zijn Tickets’. De groep trad jarenlang op in binnen- en buitenland,
en stond verscheidene malen genoteerd in de ultratop, o.a. met ‘Laat me toch
leven’ en ‘Dikke vrienden’. Solo scoorde Patrick een radiohit met ‘Ik ben wie ik
ben’. Als redacteur/interviewer is hij de drijvende kracht achter de wereldwijde
bestsellerreeks ‘Wonen met stijl’ en ‘Living with style’. Retour geniet ook
bekendheid als tv-reportagemaker rond huis en tuin. Op VTM was Patrick
Retour wekelijks te zien als deskundige praatgast in het zeer gesmaakte lifestyleprogramma ‘Goedemiddag’ en hij werkte ook reeds in opdracht van Vitaya, RTV,
Focus en TV-Limburg. Met het cd-liedboek ‘Time2stop’ bundelt de auteur zijn
talenten als schrijver, zanger en entertainer.

Bart Verschueren haalde een eerste prijs notenleer en tweede prijs zang aan
het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Daarnaast haalde hij
zijn diploma van leraar muzikale opvoeding voor de centrale examencommissie.
Hij volgde zangles bij o.a. Sollange Collard, Dirk Van Croonenborch en Ann
Walker. Niet enkel muziek, maar ook beeld, beweging en theater boeien hem.
Zo volgde Bart een theateropleiding bij Gil Vrydags in de NOK te Borgerhout
en zat hij her en der op professionele dansklas. Bart deed verder backing vocals
voor de musicals ‘Cats’ (Joop van den Ende) en ‘Sneeuwwitje’ (Studio 100), alsook
voor Will Tura, Chris De Burgh en Andrea Boccelli. Als acteur speelde hij mee
in enkele populaire tv-series, zoals ‘Familie’ en ‘Gilliams en De Bie’. In musicals
zoals ‘Dweezle’ en ‘The Rocky Horror Revue’ had hij een hoofdrol. Momenteel
is Bart Verschueren leraar notenleer aan de muziekacademies van Diest en Heistop-den-Berg, en geeft hij ook privélessen piano en zang. Er staan tal van musicals
en pedagogische uitgaven op zijn naam. Voor dit project geeft Bart het beste van
zichzelf als componist, multi-instrumentalist, arrangeur, producer en zanger.
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Studiorealisatie
• piano, synthesizers, computerprogrammering, orkestratie, ritmebox, techniek, mix, productie en solo’s:
Bart Verschueren
• leading vocals op ‘Welkom in Droomermaaroplosland’, ‘Weg met de cybertrollen’ en ‘Koning Mores’:
Patrick Retour
• leading vocals op ‘Strijd voor goed’ en ‘Time2stop’: Patrick Retour en Bart Verschueren
• tweede stem, zang en koorwerk: Patrick Retour en Bart Verschueren
• alle teksten werden ingelezen door Patrick Retour en Bart Verschueren
Muzikale extra’s
• ‘Pestlied’: scheldpartij: Bart Verschueren en Patrick Retour
• ‘Bang zijn’: zang: Arne Retour; blokfluiten: Katrien Hoes
• ‘Hart voor jou’: zang: Timon en Maud; extra stemmen: Fien Goethals en Arne Retour;
percussie: Bart Verschueren
• ‘De pimp-uptherapeut’: zang: An Lemmens; elektrische slaggitaar en gitaarsolo: Jurian Cuypers
• ‘Simpelweg’: zang: Nalu; solo op sopraan- en altsax: Koen Nys; triangel: Irthe; koor: Katrien Hoes,
Bart Verschueren en Patrick Retour
• 'Strijd voor goed': Iers fluitje: Katrien Hoes; parlando: Irthe Retour
Voor hun steun en sympathie, hartelijk dank aan …
De families Retour en Verschueren * Eva en Bart Goethals * Giusi, Nalu’s moeder * Leen Crollet, de mama
van Timon * Johan Salaets, de papa van Maud * Martine Vermeylen van de Academie Muziek-Woord-Dans
van Heist-op-den-Berg (voor het verzamelen van enthousiaste zangertjes en zangeresjes) * heel het team en
alle kinderen van Triangel, Booischot, om zo knap en letterlijk een muur tegen pesten op te trekken in de
school * jazzmuzikant Koen Nys, voor de kippenvelmomenten op 'Simpelweg' * Sofie, Nel, Kato en Rebecca
van dansschool Altis vzw, voor hun dansje bij 'Time2stop' * Lieve Sweron van TV Limburg * Farid Khetouta en
Eric Priem van RTV * Ilse De Roeck van VRT
Voor hun deskundige ruggensteun:
Dirk Gabriëls, dirigent en violist * Teun Michiels, zangcoach en stadsbeiaardier Diest * leesfee Emy Geyskens *
theatervrouw Jozefien De Feyter * Kristl Habils van School Zonder Pesten vzw
Om mee te bouwen aan een wereld zonder pesten, dank je:
gemeentebestuur Hulshout, Radio 1, Radio 2, Ketnet en RTV
Dit liedjesboek met cd kwam tot stand met de morele steun van School Zonder Pesten vzw
Contact: tel. 0032(0)496 22 22 66 en info@patrickretour.net
Info omtrent de auteurs/componisten: www.patrickretour.net en www.artissimo.be
Meer info over dit project tegen pesten: www.averbode.be/time2stop
Boeking voor concerten en workshops met Patrick Retour, Bart Verschueren, Emy Geyskens en
Jozefien De Feyter: 0032(0)16 69 69 56
ISBN: 978-90-317-3786-4
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