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De winnaar van het RTL- en VTM-pro-
gramma ‘My name is Michael’ Christ’OF
heeft enkele drukke weken achter de
rug. De Michael Jackson look-alike
bracht van 26 maart tot          11 april
de legendarische poplegende tot leven
in een theatershow in België en
Nederland waarin hij telkens de hoofd-
rol vertolkte. Christophe Lequesne
werkt in het dagelijkse leven in een
crematorium, maar door de gigantisch
vele aanvragen in binnen-en buiten-
land heeft de Michael Jackson-imitator
een jaar loopbaanonderbreking ge-
nomen. Ondanks zijn drukke program-
ma vond Christ’OF een gaatje in zijn
agenda voor een gesprek met Papillio. 

Christophe, hoe lang ben je al fan
van Michael Jackson? 
Toen ik omstreeks mijn tiende levens-
jaar de maxisingle van het nummer
‘Billy Jean’ kreeg van mijn vader was ik
onmiddellijk verkocht. Ik was vanaf de
eerste seconde gefascineerd door zijn
muziek, zijn manier van dansen en de
bijhorende videoclips. Ik bootste mijn
idool na op mijn kamer, maar ook tij-
dens trouw- en communiefeesten
maakte ik de dansvloer onveilig. Vanaf
1997 werd ik in raad en daad professio-
neel bijgestaan door Patrick De
Coninck, zaakvoerder van Move
Dancecenter in Aalst. Hij was in 1983
zelf verkozen tot beste Michael

Jackson-imitator van België. We heb-
ben al jaren een fantastische samen-
werking. 

Je trad reeds op in Slovenië,
Frankrijk, Duitsland, Nederland,
Engeland, de Dominicaanse Repu-
bliek, Spanje, … In juli 2002 mocht
je in de Webster Hall in New York je
talent de vrije loop laten in het bij-
zijn van de King of Pop in hoogst
eigen persoon. Hoe was het om oog
in oog te staan met de meester van
de perfecte popsong? 
Dat is een supermooie herinnering. Die
dag was er in New York een fan-
ontmoeting, waarop de King of Pop
aanwezig zou zijn. We wisten niet wan-
neer en waar hij zou arriveren. Ik heb
het geluk gehad dat hij net binnen-
kwam op het moment dat ik bezig was
met mijn eigen show. Hij heeft heel
het optreden gezien en achteraf heb ik
hem ontmoet. Ik was sprakeloos toen
hij voor mij stond. Hij zei me dat ik
ongetwijfeld heel hard trainde om zo’n
puike prestatie neer te zetten. Ik was
meteen in de wolken. 

Je geeft ook ‘Jackson Dance’-lessen.
Is de belangstelling hierin veel
gestegen sedert de dood van Michael
Jackson?
Ja, absoluut. Er zijn meer en meer
kinderen die de stijl van de groot-

“Ik was in de wolken toen ik de
echte Michael Jackson ontmoette” 

meester willen aanleren. Dankzij het
televisieprogramma ‘My name is
Michael’ durf ik stellen dat de lessen
een publiekstrekker geworden zijn.
We hebben drie afdelingen en per dans-
klas zijn er gemiddeld veertig à vijftig
deelnemers.

Wat vind je het moeilijkste nummer
van Michael Jackson om te dansen? 
Met het dansen heb ik nooit moeilijkhe-
den. Het zingen van de song ‘Dirty
Diana’ vind ik echter aartsmoeilijk. Zelfs
voor een vrouw is dit nummer vanwege
de hoge tonen zeker niet evident om te
imiteren. 
De tribute shows waren een groot
succes. Zal je na deze concertreeks
veel blijven optreden? 

Ik heb een jaar loopbaanonderbreking
genomen, omdat we dit jaar tot nu toe
ongeveer honderdtwintig shows geven.
De bedoeling is om verder te gaan. Er
zijn enkele landen waar ik zeker eens
wil performen, zoals Japan en een aan-
tal andere Aziatische landen. In Azië
zijn de inwoners verzot op Michael
Jackson. 

In november 2003 werd een arresta-
tiebevel tegen Michael Jackson uit-
gevaardigd. Hij werd beschuldigd van
kindermisbruik, maar in 2005 kreeg
hij vrijspraak. Heb je tijdens zijn
proces altijd in zijn onschuld
geloofd? 
Vanaf de eerste dag wist ik dat het alle-
maal onzin was en dat er een soort
complot tegen hem gesmeed was. Je
hebt het verdict gehoord. Hij was tien
maal beschuldigd, maar kwam uiteinde-
lijk toch vrij uit. 

Heb je contact met andere Michael
Jackson-imitators?
Ja, ik ken er een paar in Frankrijk en
Engeland. We doen allemaal hetzelfde
op verschillende niveaus. Er zijn er ech-
ter weinig zoals mij die zowel zingen
als dansen. Er zijn slechts drie of vier
personen op de wereld die visueel en
vocaal een look-alike van Michael
Jackson zijn. We zijn hem niet, maar we
imiteren de grootste artiest die er ooit
bestaan heeft. Hij zal eeuwig blijven
voortbestaan in zijn muziek.

Bedankt voor het interview en succes
met komende shows. Te
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