
Rick de Leeuw 

Rick de Leeuw werd bekend als zanger van de  
Tröckener Kecks.  
Na 20 jaar gooide hij het over een andere boeg en  
begon te toeren met Jan Hautekiet aan de vleugel. 
Ze maken later verschillende voorstellingen met als  
resultaat de cd ‘WAAR’. Ook met Meuris kwam het tot 
een muzikale samenwerking en toernee.  
Zijn solo-cd ‘Beter Als’ werd gezien als een geslaagde  
come-back. In oktober 2014 verscheen de cd ‘De parels 
én de zwijnen’, met eigenzinnige covers uit Nederland en 
Vlaanderen.  
In ‘t Arsenaal te Mechelen ging in april 2011 zijn toneelstuk 
‘Tombe’ in première.

In 2000 debuteerde hij als schrijver met de semi-
autobiografische roman ‘De laatste held’. Nadien 
volgden: ‘Planeet jeugd’ (dichtbundel), ‘Comeback!’ 
(zijn 2e roman), ‘Zuiderziel’ en de interviewbundel 
‘Echte mannen scheiden niet’.

In ‘De laatste show’ bracht Rick zijn eigenzinnige poëzie.  
Op Canvas presenteerde hij een eigen talkshow ‘De 
Leeuw in Vlaanderen’. ‘Closing Time - De Noorderlingen’ 
was te horen op Radio 1, alsook ‘Het Hol van De Leeuw’.

In 2012 werkte hij mee aan het project Te Gek!? 
In het voorjaar van 2014 speelde De Leeuw samen 
met Jan Hautekiet de ‘Open Geest’-tournee langs 20 
psychiatrische instellingen in Vlaanderen. Hij zet zich ook 
in voor projecten rond jongdementie.
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In de kast van... Rick

LITERATUUR

• ROBERT MUSIL - De man zonder eigenschappen
• GIACOMO CASANOVA - Het verhaal van mijn leven
• GERARD REVE - De avonden
• THEO THIJSSEN - Kees de jongen
• WILLEM ELSSCHOT - Lijmen/Het been

FILMS

• IN BRUGES, van Martin McDonagh
• ABEL, van Alex van Warmerdam
• DER HIMMEL ÜBER BERLIN, van Wim Wenders
• THE GOOD THE BAD AND THE UGLY, van Sergio Leone
• DE HELAASHEID DER DINGEN, van Felix van Groeningen

MUZIEK

• MILES DAVIS - Kind of blue
• CHUCK PROPHET - The hurting business
• JOHN CALE - Helen of Troy
• IGGY POP - The idiot
• JAPAN - Obscure alternatives


