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DE BESPIEGELINGEN VAN HELENE GRIMAUD

Post. Zo’n berg dat ik de voordeur nauwelijks open krijg. Twee dieren springen er uit: een rendier (dat roept ‘Joepie! Jij
wordt echt gambomaan!’) en een wolfskind in een wit vierkant pakje. Dat ‘wolfskind’ is natuurlijk ‘Reflection’, de
nieuwste cd van één van mijn heldinnen: Hélène Grimaud (*1969). (door Martine Mussies)
De briljante pianiste die alles altijd nèt even anders doet: eigenzinnig en vol innerlijke onrust. Haar autobiografie kreeg al de toepasselijke titel ‘Variations Sauvages’ mee. Onlangs
presenteerde uitgever Robert Laffont ook haar tweede roman, ‘Leçons particulières’. Ja,
Hélène Grimaud heeft in haar 35 jaar veel levenslessen geleerd, maar de worsteling om
zichzelf te zijn in deze wereld is voor haar nog steeds een etude in balans.
Sommige indianenstammen geloven, dat wolven hen de plaatsen voor hun wigwams kunnen wijzen. En ook voor Hélène was het de wolf die haar een thuis bezorgde, een rustpunt. ‘Ook haar betoverden die spitse snuiten, die schenen te lachen wanneer de bek half
geopend was, en die scheefstaande gele ogen’ (uit ‘Fenrir’ van Hella Haasse). Geen wonder
dat Grimaud in interviews tekeer gaat tegen de mythe van de ‘grote boze wolf’ en de
liefde verklaart aan de ‘canis lupus’.
Ook ‘Reflection’ weerspiegelt de liefde, ‘un jeu entre un “toi” et un “moi” zoals Hélène
het zelf verwoordt. Maar nu niet voor haar wolven, maar voor de muziek uit de bekendste
liefdesdriehoek uit de muziekgeschiedenis, die van Robert & Clara Schumann en Johannes
Brahms. Opvallend is de ongewone programmering van de cd. Èn de wolvin heeft zich hier
omringd met mensen, met vrienden.
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De cd opent met Roberts Pianoconcert,
vakkundig begeleid door de Staatskapelle
Dresden met Esa-Pekka Salonen. Hélènes
vertolking doet soms denken aan die van die
de andere vrijheidslievende pianiste, Maria
João Pires. Halverwege de cd brengt Grimaud
samen met mezzo Anne Sofie von Otter twee
liederen van Clara Schumann op gedichten
uit Der Liebesfrühling van Friedrich Rückert.
Enige tijd vóór hun bruiloft, begon het soonto-be echtpaar Schumann met het noteren
van liefdesgedichten in een speciaal boekje.
Het plan was om ze samen te toonzetten en
onder hun beider namen uit te laten geven.
‘Die Nachwelt soll uns ganz wie ein Hertz und
eine Seele betrachten und nicht erfahren, was
von Dir, was von mir ist’, schreef Robert zijn
verloofde. Het derde lied ‘Am Strande’ was in

1840 een deel van Clara’s kerstcadeau aan Robert. Die was zó onder de indruk van het
compositietalent van zijn geliefde, dat hij dit lied in juli 1841 uitgaf in een bladmuziekbijlage
van zijn Neue Zeitschrift für Musik.
Het derde programma-onderdeel is gecomponeerd door de jongeman met wie de NZfMredacteur zijn liefde voor muziek en voor Clara deelde, Johannes Brahms.Van ‘ein junges
Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten’ (zoals Robert zijn vriend eens
beschreef) horen we de schitterende Cellosonate in e, die Hélène vertolkt samen met een
al even eigenzinnige cellist, namelijk Truls Mørk, die onlangs opzien baarde met zijn visie op
Bach’s cellistenbijbel, de Zes Suites voor cello solo.
De laatste werken zijn twee stukken voor piano solo en, hoe kan het ook anders, rapsodieën. De ideale vrije vormen waarin de wolvin achter de toetsen zich thuis voelt. Een inspirerende versie van Brahms’ bekende op.79, onder de ‘klauwen’ van ‘the lovely and bright
miss pianoforte’, ‘che balla coi lupi’ (die danst met de wolven)...
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interview met..

TOONBEELD
charlotte van charlottefemke.nl
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1. Wie ben je en wat doe je?
Ik ben 19 jaar en studeer aan het
Mediacollege in Amsterdam. Daarvoor
deed ik een andere studie, maar dat
was niks. Ik was altijd wel bezig met
hoe werkstukken enzo er uit moesten
zien, zelfs op de basisschool. Toch kwam
ik er toen pas echt achter, ik wou iets
met beeld en computer. Zo werd Media
Vormgeven gekozen.

cdspeler allemaal cd’s. Cd’s kopen was nog een heel gedoe, want vijfentwintig gulden
was toch wel erg veel. Ze werden dan ook zorgvuldig uitgekozen. Toch zou ik geen van
die cd’s nu weer kopen..
Nu ook luister ik steeds muziek. iTunes áltijd aan op de achtergrond, m’n iPod altijd
mee. In de trein, onderweg naar de brievenbus of supermarkt. Op dit moment heb ik
een erg veelzijdige muzieklijst, omdat ik steeds andere muziek graag luister. Zolang rap
met zang gecombineerd wordt, vindt ik ’t meestal wel leuk. De meeste Nederlandstalige muziek eigenlijk niet, maar d’r zijn uitzonderingen natuurlijk. Ook al heb ik acht
gig aan muziek altijd bij me, ik luister meestal alleen een vooraf bij elkaar gesprokkelde
lijst. En dan continue die lijst.

Als ik terugkijk op m’n basisschool tijd
en m’n hele middelbare school carrière (ook al is die laatste nog niet lang
geleden), speelde muziek toch wel een
redelijke rol. Meer ’t luisteren dan ’t zelf
maken, ook al speelde ik wel drie jaar
gitaar. Toen ik stopte met gitaar spelen,
kwamen de websites steeds meer in
beeld. Niet als weblog, of pagina’s puur
over mezelf, juist niet. Meer gericht op
’t laten zien van dingen, want ik had
Photoshop ontdekt..
Altijd had ik wel muziek aan. Eerst
nog bandjes, en later met m’n draagbare

2. Welke kunstvorm vind je zelf het fijnste en waarom?
Het fijnste om naar te kijken, of te maken? Wat ik maak beschouw ik niet als kunst
hoor. Meer als leuk om naar te kijken, als ’t dat al haalt. De kunstvorm maakt mij niet
zo veel uit, als ‘t onderwerp me maar interesseert. Maar als je me een folder zou geven
met verschillende musea, zou ik toch sneller voor de modernere kunst kiezen denk ik.

onderdeel van portfolio
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twee iPods idd, ik in beeld, een van de foto’s die ik gemaakt heb, en photoshop bewerking van schaduw
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3. Waarom vind je jouw werk in E!M passen?
Iedereen luistert muziek. De één kan niet zonder, zoals ik, de ander hoort ’t alleen
in de supermarkt. Maar bij iedereen speelt het wel een redelijke rol. Wat je luisterde
toen je klein was, kun je nu haast nog woord voor woord mee blèren, de melodie
onthoud je waarschijnlijk nog beter.
E!M heeft iets creatiefs. Interviews met mensen die creatief zijn met muziek. Een
niet muzikaal, toch wel muziek luisterend, iemand met een ander creatief punt past
daar misschien ook wel tussen.
FAVORIETEN
Kleuren: groen met wit
Artiesten: Christina Aguilera, Coldplay, Justin, Timberlake, Liliy Allen, Maroon5, Maria Mena,
		
Nelly Furtado, No Doubt, Shakira
Instrument: als ‘t goed past bij de melodie maakt ‘t me niet uit. Als het maar geen doedelzak is, die vind ik vreselijk
Eten: boerenkool, lasagne
Cd mee naar onbewoond eiland: niks cd, m’n iPod! (moet ik alsnog kiezen welke..)

4. Wie zijn je idolen, wie bewonder je?
Idolen, dat zijn mensen die aan muren hangen, waar dekbedhoezen van worden
verkocht. Bewonderen ja, idool nee.
Mijn nicht Lisa van Wieringen maakt heel mooie foto’s. De maker van Nobodyhere.
com is geniaal. Zo zijn dr een heleboel, die ik bewonder, maar niet als idool beschouw.
Qua muziek mensen met een goeie stem, bijvoorbeeld Christina Aguilera, Kate
Bush. En de mensen die sommige cd-hoesjes ontwerpen, zodat ze er zó uitzien dat ik
ze wil hebben zonder dat ik de muziek ken.
5. Wat is het leukste dat je ooit met je passie hebt gedaan?
Er m’n studie van gemaakt. Tot nu toe.

6. Welke muziek draai je als je aan het
werk bent?
M’n hele muzieklijst komt voorbij.
Als ik bezig ben maakt ’t me eigenlijk
niet uit wat voor muziek op dat moment draait. Als ’t uit mijn eigen lijst
komt is ’t al goedgekeurd natuurlijk.
Radio luister ik meestal niet, puur
omdat ik geen radio heb. Wel af en toe
via internet.
7. Wat zijn je plannen/dromen voor de
toekomst?
Eigen bedrijf, studie fotografie. En
voor de wat minder lange afstand qua
tijd; op mezelf wonen.
7. Wat zou je E!M-lezers aan willen
raden die hetzelfde willen als jij?
Probeer gewoon dingen uit in
programma’s als Photoshop enzo.Vraag
wat je te vragen weet aan iemand die
al beetje meer weet. Als je iets hebt
gemaakt en je vindt het zelf helemaal
te gek, of juist niet, kijk er dan een paar
uur niet naar. Misschien zie je later nog
iets wat beter kan of juist dat je niks
meer moet veranderen.
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verslag van

UITWISSELING MET ‘HORIZONTS’
uit Ogre

Het waszo rond 16:30 en ik plaste half in mijn broek van de zenuwen.Okee, dat is wel overdreven, maar het was wel
ontzettend spannend dat we ‘onze’ Letten gingen ophalen. De lijst had ik wel tien keer doorgekeken en de namen wist ik
bijna uit mijn hoofd; ik was er klaar voor.. (door Lydia Boer)
Samen met mijn moeder reden we naar
de stad, parkeerden de auto en liepen
het huis van Bert Langeler in. In een
grote witte kamer zaten een stuk of 15
mensen in rode uniformen te wachten
tot ze met hun gastgezin mee mochten.
Het viel me meteen op dat er vrij veel
jonge mensen waren, waarvan een
aantal net iets ouder dan ik ben. Na een
paar minuten hadden we onze gasten
eindelijk gevonden; Arturs Karasevs
en Andris Stepins. Gelukkig voor ons
spraken ze vrij goed Engels, al was het
met een vreemd accentje, en waren erg
geïnteresseerd in hun gastgezin. Wat ze
ook heel grappig vonden, is dat we een
voortuin hebben. ‘Is it normal in Holland to have a garden in front of your
house?’
Na onze friet met snijbonen (‘what are
these?’) en een bakje vla (“this tastes
great!”) moesten ze een concertje
geven in Aalst, een dorpje waar je in
15 minuten naartoe rijdt met de auto.
Hun bus was weer een ander verhaal;
de bijna 2000 km vanuit Letland hadden
ze afgelegd met een slowdriver.Voor-
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dat we Zaltbommel uit waren, waren we al bijna 5 minuten verder. Op een provinciale
weg rijdt de gemiddelde automobilist zo’n 80 km per uur, de bus ging slechts 50. Alsof
we nog niet genoeg vertraging hadden, waren ze ook nog uiterst geïnteresseerd in de
koeien en schapen in de wei. Aangezien de route tussen Zaltbommel en Aalst bestaat
uit slechts weiland, remden ze telkens af om even te kunnen kijken naar de dieren. Dat
deed mijn vader op de fiets toen ik 3 was, geen buschauffeur van 45! Wonder boven
wonder kwamen we slechts een tien minuten te laat in de sporthal.Voor hen speelden
het Bommelerwaards jeugdorkest en fanfare ‘de Volharding’, waar twee klasgenoten van
mij spelen. In principe kwam ik voor hun kijken, maar toen ik de Letten hoorde spelen,
vond ik hen ook ontzettend goed. Net als de rest van de zaal. Het luidste applaus was
voor hen, ze hadden het verdiend, ze waren goed. De mensen die naast me zaten te
luisteren leken zich na afloop te schamen. ‘Waar zijn we aan begonnen?’ Ik snapte ze
niet. De gasten waren toch goed, zoals ze speelden? Ze deden toch niet raar? Wat er
werd bedoeld snapte ik pas de volgende dag.
Die begon al om 7:00, toen ik beneden kwam.Voor mij was het ontzetten vroeg,
normaal lig ik dan nog drie kwartier in mijn bed. Arturs en Andris zaten echter al
gedoucht en aangekleed een boterham te smeren. Ik hoorde ze gniffelen toen ik met
halfdichte ogen me liet neervallen op de stoel. Het gniffelen ging over toen ik mijn
boterham dubbelvouwde om het makkelijker te kunnen eten. Een halve minuut later
deden ze hetzelfde, en voelden zich helemaal Nederlands. En op de tijd dat ik op een
schooldag uit mijn bed zou moeten komen, 7:45, stond ik in de repetitieruimte van
mijn harmonie.Voor mij zou het niets speciaals worden, omdat ik al een aantal keren
had gemarcheerd, maar de Letse muzikanten vroegen aan iedereen of het moeilijk was
om te lopen en te spelen tegelijk. Ze hadden veel wedstrijden gewonnen in Letland,
maar nog nooit gemarcheerd! Ook hadden ze geen marsenboekjes, maar kartonnetjes
waarmee ze voorkwamen dat hun bladmuziek in zicht bleef. Dus die mensen stonden

met losse blaadjes te frommelen, terwijl de Nederlanders (met een handig
marsenboekje) zaten toe te kijken. Het
was een voorstelling op zich. Na wat
fatsoen te hebben aangebracht in het
chaotische groen/rode orkest gingen
we naar buiten om op te stellen. Ineens
zien we een auto de parkeerplaats
oprijden met drie jongens in een rood
uniform, en het slaapdronken gezicht
van onze ex-voorzitter. Ook zij hadden
behoefte om met hun papieren te rommelen en namen daar uitgebreid de tijd
voor. Godzijdank waren we te vroeg
klaar met onze repetitie, dus stonden
we op het afgesproken tijdstip voor
‘the old people house’. Wisten wij veel
hoe je ‘bejaardenhuis’ in het Engels zei..
Even later kwam de slagwerkgroep met
daarachter de kinderoptocht eraan en
zouden de Letten voor de eerste keer
in hun leven marcheren. En dan meteen
met een groep van ruim 60 man over
straat, een betere eerste keer kun je
niet wensen. En toch. Stel je voor dat
je altijd zittend hebt gespeeld, en dan
ineens in een vreemd land moet gaan
lopen met dat ding in je mond, je raad
het al, dat ging niet helemaal vlekkeloos.
•01
Het spelen ging vrij goed, maar ze
liepen absoluut niet in de maat, en het
tempo wisselde vijf keer per straat. Het
beviel de mensen van mijn

•01 - Marcheren door Zaltbommel

•02 - Aubade voor het stadhuis

•03 - De Horizonts onder
begeleiding van V.Kokamegi

harmonie niet helemaal, dus hebben we de optocht
door een sluipweggetje geleid, met als gevolg dat we
een kwartier te vroeg voor het gemeentehuis stonden!
Snel hebben ze de burgemeester en nog wat belangrijke
mensen erbij gehaald, om een praatje te houden. Ondertussen waren de instrumenten al flink koud geworden
door de buitenlucht. Bij het inzetten van het Wilhelmus,
10 minuten later, begon mijn riet te klemmen en kwam
er een harde piep uit mijn klarinet. Uh, heiligschennis . . .
Vreemd genoeg ging het bij het Lets volkslied wel weer
goed. Mijn klarinet is niet erg nationalistisch! Na wat
gedronken te hebben zijn we teruggelopen, en kregen we
de eerste reacties te horen. “That was cool!” hoorde ik
naast me. “That went quite well!” zei een ander weer. Ik
heb mijn mond maar gehouden. •02
Om 11:00 smeerde ik broodjes met kaas in het huis
van Bert Langeler. Het was een beetje hectisch, omdat de koningin al in de regen liep en die grijze wolken
ook onze kant op kwamen. Zou het gaan regenen, dan
moesten we een alternatief moeten verzinnen voor
het buitenconcertje. Toen we om 12:00 zaten te eten
(echt stipt volgens het programma overigens) kwam de
eerste stortbui, en een doorweekt harmonielid met de
mededeling dat we konden spelen boven een restaurant. Sowieso mochten de Letse muzikanten niet buiten
spelen met hun eigen instrumenten. Dat waren echt dure
instrumenten en een barstje of een scheurtje betekende
ongeveer executie, aangezien muziekles een voorrecht
is en onbetaalbaar voor de onderste laag van de bevolking. We kregen nog 10 keer te horen dat we buiten
speelden, dan weer binnen, en uiteindelijk waren we
het zo zat dat we gewoon binnen speelden, boven het
restaurant. •03 Eén van de organisatoren liep rond met
een pruil-mondje, omdat we echt enorm veel bezoekers

421

misliepen. Nog één keer werd er
geroepen dat het weer goed genoeg
was om buiten te spelen, maar die werd
door iedereen straal genegeerd. En wat
wij verwachtten, de misser aan bezoekers, hadden we absoluut verkeerd gedacht. Mensen uit het restaurant kwamen naar boven om te kijken waar de
muziek vandaan kwam. De ruimte die
over was in het zaaltje, werd opgevuld
door mensen die genoten van muziek,
en niet wisten dat ze naar een buitenlands orkest keken.
Ook de mensen van mijn harmonie zaten met open mond te luisteren.Van alle
harmonieën en fanfares die we hadden
gehoord, waren zij met ruime voorsprong de besten. Het klonk allemaal zo
vredig, zo zuiver, zo vrolijk.. Na een uur
werden de Horizonts ingewisseld voor
Karelaars (mensen van harmonie ‘de
Karel’) en zaten we ons met hoogrode
wangen te schamen voor het geluid dat
wij voortbrachten. Alles wat bij de ‘Horizonts’ perfect was, deden wij verkeerd.
Geloof je het niet? Bij ‘de Karel’ is het
een wedstrijdje wie het beste fortissimo kan spelen, met als gevolg dat het
hele speelstuk uit z’n verband is gerukt.
Bovendien hadden zij beroepsmuzikanten, terwijl wij met onze leerlingen de
goede noten probeerden te spelen. •04
Het publiek dat zij naar boven hadden
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•04 - De Karel
onder leiding van C.Teuling

•05 - De eetgasten familie Balins

•06 - Dirigent V. Kokamegi

weten te spelen, bliezen wij weer net zo makkelijk
naar beneden. Na een uur spelen ruimden we vernederd onze spullen op.
Het was intussen al 15:30, terwijl we tot 17:15
moesten wachten op de gastgezinnen. Ik was niet op
de fiets en moest dus ook wachten tot mijn
moeder mij, Arturs en Andris kwam halen. Iedereen
die achterbleef, dus ongeveer 20 mensen, verveelde
zich dood en zocht een manier om die anderhalf uur
door te komen. Op de markt stond nog een oliebollenkraam en ik besloot er een te kopen. Al etend
kwam ik terug bij het huis van Bert, waaruit muziek
klonk. Ik herkende meteen de heldere klank van de
Letse klarinetsolist en ging binnen op een tafel zitten luisteren. Het muziekstuk kende ik, omdat ik het
op internet had opgezocht. Ooit hoopte ik zelf dit
nummer te kunnen spelen, maar deze man speelde
“Flight of the Bumblebee” in één keer. Perfect! Bert
begeleide hem op de piano, maar daar lette niemand
meer op. De aandacht ging helemaal naar de vingers
van deze klarinettist, die zich rap over de kleppen
bewogen. Toen hij klaar was, zat iedereen te klappen en wilde ook een duetje spelen. Een jongen op
de saxofoon stapte naar voren en liet een jazzy stuk
horen. Ik was inmiddels op een stoel achterin gaan
zitten, en hoopte zo onzichtbaar mogelijk te zijn. In
de kamer waren namelijk maar drie mensen die Nederlands spraken, en ik voelde me er niet thuis. Halverwege kwam er ineens een jongen naast me zitten
met donker krullend haar en blauwe ogen. “Hi, can I
sit here?” Ik was ontzettend verbaasd, waarschijnlijk
was ik dus toch niet zo onzichtbaar. ‘Oh wacht’, dacht
ik bij mezelf,’nu moet ik in mijn beste Engels praten.
Help.’ In mijn nerveusheid stotterde ik een beetje. “Eh,
ye.. yeah, sure. Eh..”

Hij ging zitten en begon – heel vriendelijk – tegen me te praten. “I enjoyed
your performance,” zei hij, en mijn
mond viel open van verbazing. Bij het
zien van mijn grote ogen moest hij
lachen. “The songs you played were so
happy!” Vrolijk was het zeker, aangezien
we bijna alleen popmuziek hadden
gespeeld. Misschien dat hij de Greasemedley zo leuk vond, maar alles wat we
speelden klonk zo vals als een kat. Hoe
moest ik me gedragen terwijl ik me
zo tegenover die mensen schaamde?
En hoe moest ik me gedragen tegen
iemand met zulke mooie ogen . . . “But
you were só much better than we
were!” piepte ik en een paar Letten
keken om. Opnieuw lachte de jongen,
en ik voelde me rood worden. Ik vond
hem wel ontzettend aardig, omdat hij
gewoon met we wilde praten. Ons
gesprek ging over van alles en nog
wat, en het viel me op dat zijn Engels
vrij slecht was vergeleken bij dat van
de Nederlanders. Ten eerste had hij
een accent dat niet te missen was, zijn
vocabulaire was erg klein en de werkwoorden kon hij niet goed vervoegen. Ondertussen ratelde hij door en
vroeg waar ik woonde, wat ik speelde,
hoelang ik al speelde en nog veel meer.
Rond 16:45 stapte Sebastiaan, een lid
van mijn harmonie, de kamer binnen.
Hij zag dat ik tussen de Letten zat
er vroeg: “Hee, wat doe jij hier?” De

jongen naast mij onderbrak zijn gebrabbel en keek een beetje verbaasd van Sebastiaan naar mij. “Ik
zit te wachten totdat ik naar huis kan. Mijn moeder staat thuis te koken en komt ons pas om kwart
over ophalen.” “Oh, ik kan jullie wel brengen. Mijn auto staat toch hier voor, dus als je wilt, kun je
nu naar huis.” Ik gaf Arturs en Andris mee aan Sebastiaan en probeerde uit te vissen wie de familie
Balins was. Omdat hun gastgezin het te druk zou hebben op koninginnedag, bleven ze bij ons eten.
Het gezin bestond uit een vader, moeder en zoon, dus die had ik zo gevonden. In mijn stotter-Engels legde ik ze uit dat ze naar mijn huis gebracht zouden worden. Ik was net klaar toen Sebastiaan
weer voor mijn neus stond. In de auto was het een wirwar van Lets en Nederlands, omdat iedereen met elkaar zat te kletsen. Sebastiaan vertelde me dat hij de hele dag in de weer was geweest,
en nu pas kon zitten terwijl hij auto reed. Ik dacht aan mijn eigen dag, en wist dat ik niet mocht
klagen dat ik moe was. Anderen waren immers al de hele dag in de weer geweest om het zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Onze Letse gasten klaagden ook niet, ondanks hun twee dagen in
de bus en het weinige slapen. Thuis aangekomen bleek dat ons huis bijna werd bezet door Letten,
het was mijn moeder, mijn broer en ik tegen vijf gasten. Het avondeten was echt geweldig, mijn
moeder had veel te veel gekookt en tussen de happen door werd er een beetje gekletst in Engels
met een licht accent. De enige die de hele tijd zijn mond hield was een jongen van mijn leeftijd, en
dat vond ik best jammer.Via de muziek ga ik vooral met volwassen mensen om en jongeren zijn
dan een prettige afwisseling. •05
Na een kopje thee te hebben gedronken moesten we alweer snel naar het restaurant. Toen ik binnenstapte sprak een vrouw van de harmonie mij aan. ‘Waar was je nou om 19:00 uur?’ vroeg ze
en ik probeerde te herinneren of ik iets was vergeten. Ik mompelde iets dat ik nog thuis zat rond
die tijd, toen een ander meisje langsliep. Ook haar werd gevraagd waar ze op dat ene tijdstip was.
Toen haalde de vrouw een schema uit haar broekzak en ik wist het weer; op het schema stond
dat ik en het andere meisje stoelen voor het optreden moesten neerzetten! Ik sloeg mezelf voor
mijn hoofd en bood mijn excuses aan, maar dat hielp al niet meer. De stoelen waren al neergezet
en ik was mijn afspraak niet nagekomen. De vrouw liep weer verder en ik liep naar de zaal waar
het optreden zou worden gehouden. Tegen de mensen die ik tegenkwam zei ik dat ik het orkest
zo graag hoorde spelen, en dat werd meteen geloofd. Iedereen was immers onder de indruk! Maar
in werkelijkheid hoopte ik nog wat contact te kunnen maken met die ene jongen. Het is er niet
van gekomen, maar genoten heb ik wel. Ook al hoorde ik nummers voor de derde keer, ik werd
meegedragen door hun muziek. Net of het magie was, dit perfecte orkest met hun aardige mensen
en zuivere muziek. •06
Rond 21:00 uur was ik weer thuis en zag hoe mijn gasten zich klaarmaakten om zich in de kroeg
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te laten vollopen met Hollands bier. Zelf
was ik ook graag gegaan, maar ik kende
er niemand en had geen zin om in mijn
eentje te gaan. Een beetje teleurgesteld
omdat ik niet meer gezellig met de
donkere-krulletjes-jongen had kunnen kletsen meldde ik me aan op MSN,
waar een groep vriendinnen klaarzaten
om elk detail van deze uitwisseling uit
me te knijpen.
De laatste dag brak aan, en ik werd
bijna wanhopig bij het idee dat ik elke
seconde van deze buitenlandse gasten
wilde bijwonen. Ondanks een dreigende
hoofdpijn – die ik met een aspirientje
de kop indrukte – reed ik met mijn
harmoniegezelschap naar Rossum,
een dorp naast Den Bosch. Op het
koffieconcert zouden ze hun laatste
optreden geven en ik besloot dat het
ook mijn laatste keer luisteren naar iets
wat ik in mijn dromen ook wel eens
zou willen spelen. Om 9:00 uur stonden alle Letten weer vrolijk voor hun
slowdrivertje, alsof ze allemaal vroeg
naar bed waren gegaan. Wat ik hoorde
was echter anders: de kroeg waar ze
zaten was aan het eind van de avond
door zijn hele drankvoorraad heen,
iets waar de inwoners van Zaltbommel drie dagen over doen. De dirigent
hadden ze een beetje aangeschoten
naar bed gebracht, zo rond een uur
of 22:00. Tien minuten later stond hij
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alweer aangekleed naast zijn bed en hij is tot 2:30
doorgegaan, tot hij niet meer recht kon lopen. Een
ooggetuige (de vriend van mijn zus) vertelde dat ze
een aparte activiteit hadden, die ze allemaal tegelijk
deden: zoenen. Overal waar hij keek zag hij zoenende
Letten en als ze niet met de lippen tegen elkaar stonden, dan dronken ze. “Ohja, en er is zo’n heel populair
gozertje,” zei Sebastiaan,”en iedereen mag hem. Een
trompettistje van een jaar of vijftien.” Ik schrok op uit
mijn zondagochtend roes. “Aleksejs bedoel je?” zei ik,
en was blij dat ik de avond ervoor zijn naam op de
lijst had opgezocht. Inderdaad, Aleksejs, ons populaire
trompettistje die het lievelingetje van iedereen is. In
mijn achterhoofd kreeg ik al het idee dat ik waarschijnlijk één uit de velen was voor hem, en dat elke
poging tot een gesprek overbodig was.
Natuurlijk ging ik nog wel gewoon mee naar het
koffieconcert, en zat ruim 2,5 uur te luisteren naar
muziek die ik een keer niet zelf hoefde te maken.
Ontzettend leuk was het om de andere toeschouwers met open mond te zien luisteren, alsof ze allemaal
iets wilden zeggen. Alle Letse solisten – een trompettist, een klarinettist en een dwarsfluitster – kregen
een staande ovatie. •07 + •08
Ook van mij, maar ik stond ondertussen al een beetje
te wankelen van vermoeidheid.
Die middag kreeg ik echter de rust waar ik naar
uitkeek, want na het koffieconcert werden de gasten
rondgeleid door Den Bosch, zodat de gastgezinnen
tijd kregen om het huis weer een beetje op orde te
maken en te koken. Om 17:30 konden we Arturs en
Andris weer ophalen alsof ze een afhaalmaaltijd van
de Chinees waren. Het was een aardig lange tocht
geweest door de stad, en Andris besloot even een

dutje te gaan doen. Arturs was iets echter nog steeds onvermoeibaar en ging
met een biertje achter de computer
zitten, om zijn mail te checken.Voor
de tweede keer aten we friet, en ik
was dolblij toen dat er geen snijbonen
waren. Op de een of andere manier
was de sfeer deze keer heel gezellig, en
minder gespannen dan de vorige keer.
Misschien lag het eraan dat mijn vader
meeat (door de voorbereidingen voor
Koninginnedag had hij de gasten nog
niet gezien), of misschien omdat we
deze keer niet hoefden te haasten voor
een volgend optreden. Want om 20:00
uur vertrokken we naar de repetitieruimte van ‘de Karel’ om een soort van
afscheidsfeestje te geven. Onze gasten wilden na het feestje nog even de
kroeg in gaan en namen de fiets, ik en
mijn ouder gingen met de auto. •09
In het zaaltje werd ik vrolijk begroet
door de man die ik op de eerste avond
op de parkeerplaats had ontmoet. Met
een bekertje water – ik vind water
dus lekker – ging ik op een krukje aan
zijn tafel zitten, en begon in mijn beste
Duits een gesprek tegen de Letse man
tegenover me. Ik had er rekening mee
gehouden dat niet iedere Let Engels
sprak, maar nu het erop aankwam
bleek het Duits praten me toch vrij
makkelijk af te gaan. Uiteindelijk pakte
ik gewoon een biertje, ook al weet ik

•10 - Het zaaltje

•11 - Vadims met de camera

•12 - E-mail uitwisselen met Vadims

dat ik daar heel snel een rood hoofd en een giechelbui
van krijg. Een uur later zag ik Aleksejs en zijn vrienden
de zaal binnen komen, en bedacht dat het wel eens handig zou zijn als ik vanavond zijn e-mail adres te pakken
kon krijgen. Ik sloot het gesprek met de Let af en ging
tegen de muur staan, net op het moment dat een van de
organisatoren een toespraak begon. Twee meter voor
me zat het donkere krullenkoppie, en ik probeerde me
te concentreren op wat er werd gezegd in belabberd
Nederlands-Engels. Een beetje gniffelend stond ik te
luisteren, totdat ik merkte dat er een filmcamera op me
gericht stond. Een schaamtegevoel bekroop me, terwijl
de jongen erachter geluidloos lachte. •10 + 11
Het zweet brak me uit: “Lachte hij me toe of lachte hij
me uit?” Ik ging voor het laatste en vroeg hem even later doodkalm of hij me voortaan niet meer wilde filmen.
Onze neuzen raakten elkaar bijna, en ik hoopte dat mijn
angst om gefilmd te worden werd begrepen. In zijn blauwgroene ogen zag ik twee twinkelende lichtjes en een
brede grijns kwam op zijn mond. “Hij lacht me uit, hij
maakt me belachelijk!” bedacht ik in paniek. “But.. but..
you’re such a beautiful girl,” zei hij, en van binnen kreeg
ik het warm. En mijn wangen voelden ineens ontzettend
heet aan, wat dus betekende dat ik recht voor zijn neus
stond te blozen. Aleksejs, die zich had omgedraaid, viel
zijn vriend bij. “Yeah, you are very beautiful,” zei hij tegen
me. Lulliger dan toen kon ik me niet voelen, dus draaide
ik me om en ging een paar meter verder staan, waar ik
nog door hen werd aangestaard. Gelukkig werd de
aandacht afgeleid door een bloem die mij werd aangereikt, als bedankje voor mijn medewerking aan de
uitwisseling. De bloem was echter al een beetje slap
geworden en ik zette ‘m in het kleine restje bier dat ik
overhad. •12
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Een beetje verveeld en gegeneerd ging
ik op een stoel zitten die leeg stond,
tot ik ineens de jongen met de camera
zag lopen naar mij. Ineens herinnerde
ik me dat híj op die stoel had gezeten.
“Oh, I’m so sorry, I.. eh, I..” begon ik,
maar hij wuifde mijn woorden weg.
“No, sit down, you’re a girl.” Normaal
zou ik hartstikke boos worden van die
laatste opmerking, maar nu reageerde ik
er niet op. Wat een ontzettend aardige
jongen, en zijn Engels is ook een stuk
beter dan dat van de rest. Met een
verlegen lachje keek ik hem aan, en we
weigerden allebei te gaan zitten. Ondertussen kwam een klarinettist van mijn
harmonie op mij af, die een collega van
mijn moeder is en daarom een mij een
beetje beschermd. “Je wordt versierd,”
zei hij, en de Letse jongens keken een
beetje vreemd naar hem. “Tss, doe niet
zo idioot,” zei ik nog, maar ergens wist
ik wel dat de jongens hun aandacht erg
op mij gericht hadden. De camerajongen haalde nog wat van zijn vrienden
erbij, en wat Nederlandse jongeren en
met z’n allen gingen we naar de gang.
Daar hebben we ons eigen feestje gebouwd en het was ontzettend gezellig.
Na anderhalf uur besloten we eindelijk
te kijken of het afscheidsfeestje al over
was. Het liep inderdaad op zijn einde
en we pakten met z’n allen nog een
laatste biertje. “My father made some
great pictures,” begon ik tegen de cam-
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era-jongen, die ik ondertussen al erg aardig begon te vinden. ”Can I have your e-mailadress
so I can send them?” “Sure,” zei hij, en pakte een pen en een papiertje van achter de bar.
Onder zijn e-mail zette hij zijn naam. ‘Vadims =)’ stond er, en ik kreeg ook de opdracht mijn
e-mailadres èn huisadres op te schrijven. Daarna ben ik hem uit het oog verloren, omdat
Aleksejs mijn aandacht trok. Hij stond recht tegenover het tafeltje, met een glas witte wijn
in zijn hand. Zijn spraak was niet helemaal vlekkeloos meer en zijn glas wijn kon hij ook niet
meer recht houden. Zonder het te merken goot hij een scheutje wijn in de schaal met overgebleven (oer-Hollandse) haring met uitjes. Ineens kreeg hij mij in de gaten. “Hey, how are
you?” vroeg hij en ik deed mijn best om niet flauw te vallen van zijn drankadem. “Er, I’m fine,”
mompelde ik en ik zocht een manier om ook zijn e-mailadres te krijgen. Toch betwijfelde ik
of hij het wel kon opschrijven met zijn dronken kop. “So, did you like Holland?” vroeg ik hem.
Er kwam iets uit zijn mond dat op ‘yes’ leek, en ik besloot niet verder te proberen. Ineens
draaide hij zich om en maaide daarbij een halfvol flesje bier van de tafel. Het spatte op de
grond en maakte zijn schoenen nat. Ondertussen begon ik een beetje medelijden met hem te
krijgen en hielp hem met het schoonmaken van de vloer.
We waren snel klaar, maar zelfs daarna bleef hij nog een tijdje de vloer poetsen. Arme dronken jongen. Toen hij eindelijk doorkreeg dat de vloer, dankzij hem, er weer blinkend en schoon
bijlag, kreeg hij een idee. Dat was gewoon aan hem te zien, hij keek me verward aan en zei:
“Maybe we can have contact with each other,” hij wankelde een beetje terwijl hij zijn mobieltje uit zijn zak haalde en zei: “What’s your phonenumber?” In gedachten zag ik mijn beltegoed als sneeuw voor de zon verdwijnen door telefoontjes uit Letland, dus ik zei: “Sorry, but
that’s too expensive.” Een diepe frons kwam opzijn gezicht. Zou hij me nu een trut vinden?
“What does that mean, expensive?” En gelukkig heb ik me er toen uitgepraat, en schreef hij
zijn e-mailadres op. Na drie pogingen had hij eindelijk de goede opgeschreven, en bood hij
aan om met mij naar huis te lopen. Op dat moment besloot ik mijn vader in te schakelen, die
twee meter verder aan de andere kant van de bar stond te kletsen. “Pa,” riep ik,”Aleksejs wil
me naar huis brengen.” “Daar komt niks van in, je gaat gewoon met mij en mamma mee.” Ik
had hem wel willen zoenen op dat moment, maar zei heel kalm tegen Aleksejs dat mijn vader
het niet goed vond. “Well . . . then can we have a picture of us together?” bracht hij moeizaam
uit. Weer riep ik mijn vader, en hoopte dat dit het laatste zou zijn wat hij van me wilde. We
poseerden samen voor de foto, en het viel me op dat hij een arm om me heen sloeg.
Zijn alcoholadem streek langs mijn gezicht en toen we de foto hadden vroeg hij me nog iets.
Ik had er allang geen zin meer in om met een dronken gozer te praten, aangezien het al 23:15

was. “Can you show me the city, and
can we climb the tower?” En toen wist
ik dat hij echt gek was. Hij wilde met
mij, midden in de nacht, de kerktoren
van Zaltbommel beklimmen. “No, sorry,
I have to go home.” Blijkbaar was hij
niet erg slim, of héél erg dronken, want
toen ik samen met mijn ouders richting
de auto liep was hij er nog steeds, naast
mij met zijn dranklucht. Toen deed hij
het meest genante wat hij maar had
kunnen bedenken. “That man,” en hij
wees naar mijn vader,”is he from your
orchestra?” Ik giechelde, meer uit
nerveusheid dan om zijn grappigheid.
“No, that’s my father,” zei ik tegen
hem, en Aleksejs liep naar hem toe. Hij
stak zijn hand uit en zei: “You’ve got a
beautiful daughter.” Ik kon wel door de
grond zakken, maar mijn vader grinnikte en zei ‘thanks’. Godzijdank kwam
mijn moeder toen met de auto voorgereden, en met een laatste ‘goodnight
Lydia’ en ‘bye Aleksejs’ was ik gered.
Het duurde een uur voordat ik er thuis
achterkwam dat ik Vette Sjans had
gehad. Zoohee!
De volgende ochtend was de eerste
dag van mijn meivakantie, en ik was
zeker de enige van mijn klas die er zo
vroeg uit was. Om 6:30 stootte mijn
wekker weer die gruwelijke klanken
uit waardoor ik wakker werd, maar
ergens was ik wel weer heel blij weer

wakker te zijn – zouden Aleksejs en Vadims spijt hebben van afgelopen avond?
Met trillende handen versierde ik me met make-up daar waar mogelijk, en propte
ik mijn boterham naar binnen. Ondertussen bracht mijn moeder Arturs op de
hoogte van wat er zich tussen mij en Aleksejs had afgespeeld. In de spiegel die
achter hem stond zag ik dat ik knalrood werd, en Arturs en Andris grijnsden naar
me. Buiten leek het te vriezen terwijl we naar de parkeerplaats reden. Uiteraard
moesten we nog een laatste foto maken, van het gezin en de gasten.
Ineens stond Janis achter me, de jongen die de vorige avond ongeveer alleen zijn
naam een keer had laten vallen. Ik kreeg een briefje met daarop zijn e-mailadres,
en ik trok mijn wenkbrauwen op bij het zien van de naam van een Nederlandse
voetbalspelen. “He’s my favourite,” lachte hij. Even plotseling als Janis was verschenen stond Vadims voor mijn neus, met diezelfde grijns als zijn vriend Janis.
Hoe doen ze dat toch en wat bedoelen ze ermee . . . “Aleksejs has to tell you
something.” Was zijn boodschap aan mij. Mijn hart maakte een sprongetje. Hij
zou gaan zeggen dat alles wat hij zei en deed een misverstand was! Schuldbewust
kwam hij op me af en begon een beetje stotterend aan zijn verhaal. “I er . . . I, I’m
sorry about last night. I was drunk and I didn’t act like the way I really am.” Er
viel een stilte tussen ons, terwijl we tussen de bomen door naar de opkomende
zon keken. Ik probeerde me te bedenken hoe je in het Engels ‘het is je vergeven’
zegt, maar hij onderbrak de stilte al. ‘But I still think you’re a beautiful girl.” Dus
hij wist nog wel dat hij dàt gezegd had! “I said it then, and I say it now.” Ik ging er
maar niet op in en begon te praatten over de lange reis van twee dagen die ze
voor de boeg hadden. Achter zijn rug om stonden Janis en Vadims te lachen over
zijn gebrekkige Engels, totdat eindelijk – om 8:10, dus 40 minuten te laat – de
laatste Let de parkeerplaats bereikte. Ik omhelsde Janis, kreeg een stevige knuffel
van Aleksejs en vroeg me ondertussen af waar Vadims gebleven was. Ik heb hem
niet meer gedag kunnen zeggen, maar toen de bus wegreed zat hij achterin met
zijn videocamera. “Nee hè,” dacht ik, “hij neemt wraak op gisteravond.” Maar het
kon me al niks meer schelen. Ze hadden me het weekend van mijn leven bezorgd
door gewoon gezellig te zijn, en waarschijnlijk zag ik ze nooit meer. Wat een afschuwelijke gedachte! Ik hield me groot en zwaaide naar Vadims, naar zijn camera,
naar Aleksejs met zijn mooie ogen, naar Janis mijn medeklarinettist, de achterkant
van de slowdriver. Toet toet klonk het nog een keer, zwaai zwaai, en ze waren
weer uit mijn leven verdwenen.

•13 - Ik & Aleksejs

•13 - Groepje
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Klassiek in de Hitparade?
Concertzalen doen vreselijk hun best om een nieuw, jonger publiek aan te trekken. Ze willen middelbare scholieren en
studenten in de zaal, en dan het liefste ook nog jongeren die de klassieke muziek niet met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten kregen. Een nobel streven. Waarom lukt het dan alsmaar niet? (door Martine Mussies)
Klassieke muziek is voor jongeren vaak
teveel een “moetje”. In de sommige
CKV-lessen moeten jongeren hele,
voor hen onbegrijpelijke, symfonieën
uitzitten en het dan nog mooi vinden
ook. Het zou beter werken om gepassioneerde muzikanten uit te nodigen
om zelf te komen vertellen over hun
werk, de stukken die ze spelen en de
componisten ervan. Wanneer ze tussendoor dan steeds een stukje ten gehore
brengen, gaat die muziek voor jongeren
veel meer leven.
Het goede voorbeeld geeft Ralph
Meulenbroeks met zijn flitsende DVD
“Gambomania”, waarop hij over componisten en instrumenten praat alsof het zijn beste vrienden zijn (wat
waarschijnlijk voor hem ook zo voelt)
en zonder vooroordelen ter illustratie
ook even een stukje Michael Jackson
speelt. Zulke dingen zijn herkenbaar
voor jonge mensen en als dan hun nieuwsgierigheid gewekt is, bestaat er een
grote kans dat ze zelf een gama-ba-cd
of –DVD aanschaffen en op een avond
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de concertzaal binnen lopen voor mee viola da gamba. Mits het toegangskaartje niet te
duur is, dan.
De prijs van klassieke concerten is voor jongeren vaak een drempel en dat verklaart
het succes van jongerenverenigingen als Entrée (van het Koninklijk Concertgebouworkest) en Fidelio (de jonge Vrienden van de Opera). Wanneer een concert niet al te
duur is, zullen jongeren eerder geneigd zijn om de gok te wagen en eens te gaan kijken
of het iets voor ze is, dan wanneer ze voor dezelfde prijs naar een popfestival kunnen,
waarvan ze zeker weten dat het “mega-vet” is.
Een ander probleem is de concentratiecurve. Een concert duurt te lang en de muziek is vaak de abstract, waardoor het voor jongeren moeilijk wordt om soep van de
noten te koken. Zoals een 16-jarige me laatst mailde: “Barokmuziek vind ik meestal erg
mooi, maar zoiets als een romantisch pianoconcert?! Man, het lijkt wel alsof die pianist
zomaar wat op zijn instrument aan het timmeren is!”
Onwetendheid is één van de grootste drempels en daar tegen helpen de verplichte
CKV-uren jammer genoeg ook niet veel. Zoals Paul Janssen terecht opmerkte in Luister (oktober 2004).
“Een onderwijssysteem verander je niet zo makkelijk. Daarom ligt de bal vooral bij de ensembles en de orkesten”. Die kunnen door het aanbieden van aantrekkelijk verpakte informatie
nog een grote steen bijdragen om de klassieke muziek terug in de hitparade te krijgen.”
Bied de muziek in hapklare brokjes aan, zoals in de boolboeken van Nico Dezaire: een
stukje Brahms, een stukje vioolrap, een stukje Haydn.. overzichtelijk en prikkelend. Wil
je meer dan stukjes muziek laten beluisteren, geef het jonge publiek dan handvaten, kies
een stuk met een duidelijke vorm en leg die van tevoren uit. Maak het minder abstract

door te vertellen over de componist in
diens tijd en leg duidelijke linken naar
thema’s die de jongeren zelf ook zullen
kennen. Breng niet de jongeren naar de
muziek, maar de muziek naar de jongeren.
Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst over de Orfeo van Gluck, aan de
hand van het artikel “Liefdensdrama
over de maakbaarheid van het leven”
door Clemens Romijn (in de uitgave
“Orpheus” van de Nederlandse Bachvereniging).Vertel het klassieke verhaal,
zing samen het liedje over de koningskinderen, laat de Orfeo’s van verschillende kunstenaars zien, vertel iets over
de tijdgeest waarin Gluck leefde, laat
stukjes muziek oren (ook uit andere
Orfeo’s) en discusieer met jongeren
over het lot, de liefde en de muziek.
Dan kun je ze boeien. Want zoals Jan
Kouwenhoven het heel treffend verwoordde in De Groene Amsterdamer
(juni 2005) “Natuurlijk is het ene werk
moeilijker te verstaan dan het andere,
maar het gaat altijd over diep menselijke emoties, die iedereen aangaan.”
In dezelfde Groene Amsterdammer
citeert pianist en musicoloog Raplh
van Raat Stravinsky, die opmerkte dat
wij mensen geen ontzag voor muziek
moeten bijbrengen, maar dat we ze van
muziek moeten leren houden. Maar
de meeste jongeren houden juist veel

van muziek en bestenden hun laatste geld aan nieuwe polyfone ringtones, van Ali B. Of juist van
Mozart. De stap van een Turkse Mars als belsignaal naar een Turkse mars op Steinway is kleiner
dan hij misschien lijkt. Maar laten we, net als Van Raat’s naamgenoot Meulenbroeks, de hokjes
dan gewoon afschaffen en de ene muziekstroming niet per definitie ‘hoger’, ‘beter’ en ‘intelligenter’ vinden dan andere. Om met Bizet te spreken “er zijn maar twee soorten muziek, goede
en slechte” en dat gaat dwars door alle hokjes heen. Bovendien, kan de klassieke muziek juist in
veel opzichten nog iets leren van haar populaire equivalent.
In een concertzaal zitten en alleen maar plechtig stil te zijn, terwijl er verder ‘niets’ gebeurt, is
in vergelijking met de 2000 beelden per minuut die MTV uitzendt wel erg saai. Maar hetzelfde
‘saaie’ stuk kunnen ze dan opeens geweldig vinden, wanneer het als filmmuziek gebruikt wordt.
Het zou interessant zijn om te testen hoeveel (jonge) mensen De Tovenaarsleerling hebben
leren kennen dankzij Mickey Mouse.
Jonge mensen zijn erg visueel ingesteld. Zoals enfant terrible Nigel Kenndy overal met sadistisch genoegen uitroept: “Omdat we werken spelen van dode componisten, hoeven we er toch
nog niet uit te zien alsof we naar hun begrafenis gaan?!”. Zorg voor een video en/of diapresentatie bij de muziek en laat de musici zelf ook het bekijken waard zijn. Janine Janssen heeft dat
goed begrepen: mooie (liefst ook nog sexy) jurken en een spontane uitstraling moet je hebben.
Want jongeren bewonderen mensen vaak om hun roem op zich. Om het feit dat ze cd’s/DVD’s/
boeken uitbrengen en op de tv komen. Is dat een slechte zaak? Ja en nee. Aan de ene kant is
het triest dan mensen zoals Ralph Meulenbroeks niet alleen bekend worden door hun muzikale kwaliteiten, maar net zozeer door hun vlotte babbels, multimedia-pr en golvende manen.
Anderzijds zorgt Janine er wel voor dat hele hordes jongeren nu Vivaldi herkennen wanneer
dat bij een reclamespotje wordt gedraaid. En dat is toch wat de concertzalen willen? Klassieke
muziek is niet saai en zodra het lukt om de sfeer er om heen te veranderen, zal er een nieuwe
generatie liefhebbers opstaan.
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persoonlijk verslag van..

DE UITLOKDAG
door Nely van Seventer

Op 12 november was het zover:
Martine en ik zouden gaan samenspelen
op de ‘uitlokdag’ in Den Bosch. Een
dag waarop scholieren kennis zouden
maken met allerlei vormen van cultuur,
door onder andere een bezoekje aan
een galerie, waar ook een voordracht
was door de stichting Oude Muziek
Brabant. Bij die voordracht zouden wij
wat muziek spelen, en wat vertellen
over onze eigen band met oude
muziek, over hoe het gekomen is dat
we houden van deze stijl.
Hoewel ik van te voren erg zenuwachtig was, viel het allemaal hartstikke

430

mee: de mensen van de galerie en van de Stichting Oude Muziek waren superaardig, en
het is heel leuk om in zo’n bijzondere omgeving als een galerie te spelen!
De jongeren kwamen in groepen, vier of vijf in totaal. Het is grappig om te merken
dat iedere groep zo zijn eigen sfeer heeft. Toch waren de reacties allemaal positief, zelfs
toen iedereen merkbaar moe begonnen te worden. Het leukst was het als mensen
vragen stelden, en zichtbaar geïnteresseerd raakten in oude muziek. Daar doen we het
voor!
Naarmate de dag vorderde, werd het steeds leuker om te spelen, de stukjes gingen
beter, we kwamen er beter ‘in’, en aan het eind van de dag was ik erg voldaan, over wat
we gedaan hadden.
Het is erg leuk om als jongere op deze manier andere jongeren kennis te laten maken
met iets, waar je zelf zoveel lol aan beleeft. Blij nam ik de trein naar huis, tevreden over
de mooie dag. Als de mensen uit Den Bosch dit lezen: dank jullie wel, het was erg leuk!!
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TOONBEELD
Zoals je vast al opgevallen was,
is het zevende nummer qua opmaak TOTAAL anders dan je van
E!M gewend bent! Het geheim?
Ze heet Charlotte Femke en in
het interview elders in deze E!M
lees je alles over haar. Zij maakte
het ontwerp voor deze nieuwe
jas, met kleine accentjes door
gastontwerpsters Martine en…
Qweqwe!
Ken je kunststudente Jolanda nog
uit het zomernummer? Zij maakte
de elfenillustraties en ontwierp
de lay-out voor bij het artikel van
Loes. Op de volgende pagina’s,
na het artikel over Shostakovich,
vind je haar vormgeving van een
stuk over Zoroaster plus
een interview in 2 versies.
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SHOSTAKOVITCH | DE BRIEF VAN NYNKE
Hoi Encore!
Leuk dat er nu een blad is voor muziekverslaafden zoals ik! Ik
speel voornamelijk klarinet en sinds een jaar heb ik ook
pianoles. Bovendien doe ik een poging om viool te spelen... Maar
ik heb helaas geen tijd voor vioolles.
Verder zing ik in het projectkoor ‘DIRK’, speel ik in een klarinetten-ensemble en twee orkesten, waaronder het Jeugdsymphonieorkest van de Bloembollenstreek. De muziek die we daar
spelen is heel uiteenlopend; om een indruk te geven, van Mahler
tot Star Trek.
Sinds een aantal weken spelen we ook de Waltz no. 2, van
Dmitri Shostakovich. Het lijkt me leuk om eens wat meer over
componisten zoals hij te lezen, omdat zijn werk in Rusland
verboven was. De stukken die hij niet voo de Tsaar heeft
geschreven zijn heel anders dan bijvoorbeeld de Waltz no 2.
Verder, naast muziek, ga ik ook nog wel eens naar school. Ik
zit nu in het laatste jaar van het VWO en volgend jaar ga ik in
Muziekwetenschap studeren in Utrecht. Op deze manier kan ik
van mijn hobby mijn werk maken., Dat lijkt me echt ontzettend
leuk!
Ik wens jullie heel veel succes toe met Encore!
Groetjes en liefs,
Nynke
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alweer een stukje door

CLEMENS ROMIJN
Een van de grootste schandalen uit de muziekgeschiedenis veroorzaakte Dmitri Sjostakovitsj met zijn opera Lady
Macbeth van Mtsensk in 1934 in Leningrad (zoals St.Petersburg toen heette). Dit lugubere melodrama vol geweld,
wellust, hartstocht en verraad was 25 jaar lang verboden in de Sowjet-Unie. Stalin vond de muziek chaotisch en walgelijk en het verhaal neurotisch. Door de steeds verder opgeschroefde terreur en censuur in Rusland viel ook Sjostakovitsj’
Vierde Symfonie in 1936 in ongenade. In de Pravda liet Stalin persoonlijk dit werk neersabelen, waarop Sjostakovitsj zijn
Vierde terugtrok en onmiddellijk de repetities voor verdere uitvoeringen stopte. In het Pravda-artikel `Chaos in plaats
van muziek’ heette het dreigend: `Deze muziek is opzettelijk onharmonisch, chaotisch en onmogelijk te onthouden. Dit
is spelen met obscure zaken. Zoiets kan erg gevaarlijk zijn.’

Door de vele aanvallen, berispingen en
dreigementen van de kant van het Centraal Commité van de Communistische
Partij werd Sjostakovitsj gedwongen
zich aan te passen en zich te bekeren
van het schrijven van dissonanten en
`ander ijdel modernistisch vertoon en
egocentrisch zoeken naar ongepaste
originaliteit’..
Als een soort bewijs van goed gedrag
componeerde Sjostakovitsj in 1937 zijn
Vijfde Symfonie. Ze ontstond temidden
van de hevigste terreur van het Stalinregime, van de paranoia, de klik- en
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verraadcultuur waarin niemand niemand meer vertrouwde, de pogroms, wrede werkkampen en massa-executies. Merkwaardig genoeg beschouwden zowel het publiek als
het Sovjetbestuur deze symfonie als een meesterwerk. De componist manoeuvreert
hier met dubbele bodems: achter een beminnelijke glimlach speelt zich een verschrikkelijke tragedie af. Het effect van deze symfonie was ongelooflijk: de Russische overheid
zag haar als Sjostakovitsj’ bekering tot de officiële partij-esthetiek, maar het publiek
had in de tragische ondertoon haar eigen angst en leed herkend en huilde hevig tijdens
het pijnlijke en verlaten langzame deel. Na de Finale gaf het zich over aan een uitzinnig
applaus dat langer duurde dan de symfonie zelf. Tot diep in de nacht bleef men diep
ontroerd bij elkaar op straat. Sjostakovitsj had in noten de tragische werkelijkheid van
de geterroriseerde Rus geschilderd. Maar de machthebbers hoorden gejuich en triomf
in de Finale!
Dat was het gevolg van Sjostakovitsj overlevingstactiek: liegen met woorden en muziek
componeren met dubbele bodems. In haar autobiografie zegt zangeres Galina Vish-

nevskaja over deze Symfonie: `Hij beschreef zijn muziek voor de
Partij als blij en optimistisch - en de hele horde ging tevreden naar
huis. De Vijfde Symfonie, aan hun greep onttrokken, klonk over
de hele wereld en verkondigde het lijden van het grote Rusland,
geschreven met het bloed van onze tijdgenoten.’
In 1960, zo’n zeven jaar na de dood van Stalin, componeerde Sjostakovitsj zijn Achtste Strijkkwartet op.110. Door zijn populariteit
werd het Kwartet bewerkt tot de zogenaamde `kamersymfonie’
op.110a voor strijkorkest door Rudolf Barshai. Het Kwartet heeft
voor Sjostakovitsj’ doen een duidelijk persoonlijke en autobiografische betekenis, meer dan zijn voorafgaande werken. Rusland
maakte destijds het hoogtepunt van de politieke dooi van het
Chroetsjof-regime door, waardoor kunstenaars voorzichtig de
luiken van hun innerlijk weer enigszins openzetten. Zo ook Sjostakovitsj. Na 25 jaar van `innere Emigration’ stond hij zichzelf toe
in zijn muziek filosofische en persoonlijke thema’s te verkennen
als de dood, het noodlot, universele waarden en de strijd van de
menselijke geest. In dit Achtste Strijkkwartet stond de strijd van
Sjostakovitsj’ eigen geest centraal. Hij citeerde er uit vroegere
werken met een emotionele betekenis, zijn Eerste Symfonie, de
Vijfde Symfonie, het Eerste Celloconcert, het Pianotrio en uit de
bovengenoemde beruchte opera Lady Macbeth van Mtsensk. Het
hoofdmotief van het kwartet en ook van het hier gespeelde Largo
is D-Es-C-H. Dat zijn de Duitse notennamen die overeenkomen
met de eerste letters van Sjostakovitsj’ voor- en achternaam, zijn
initalen. Het afsluitende Largo is een langzame fuga gebaseerd op
dit persoonlijke motief. Sjostakovitsj droeg het kwartet op `aan de
slachtoffers van het fascisme en de oorlog.’
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interview met..

SASKIA

van vioolbouw Schouten

De oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord poetu is doen of maken. En dat vindt vioolbouwer Saskia Schouten
uit Heusden dan ook precies het mooie van haar vak: het poëtische ondefinieerbare van muziek mogelijk maken door
een instrument te scheppen wat die potenties in zich heeft. (door Martine Mussies, voor Akkoord)

“De keuze van het model heeft veel
invloed op de klank”, vertelt Saskia,
”een Strad en een Guaneri, bijvoorbeeld, hebben allebei voordelen. Een
Stradivari is meestal wel strakker en
evenwichtiger. Het is iedere keer
spannend hoe de klank van een
instrument zich precies gaat ontwikkelen. En daarna om te zien hoe speler
en instrument naar elkaar toegroeien
met als hoogtepunt natuurlijk een concert.”
Saskia is gespecialiseerd in de nieuwbouw van celli en altviolen. Meerdere
instrumenten zijn aangekocht zijn door
het muziekinstrumentenfonds. Wat
is voor haar interessanter, een kopie
maken of naar eigen idee bouwen?
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“Het is eigenlijk allebei interessant, omdat je door de combinatie verschillende modellen uitproberen kunt en zo ziet wat voor effect dat op de klank heeft. In de altbouw
kun je meer experimenteren met eigen modellen, dan in de cellobouw, vanwege de
verschillende groottes van altviolen en de enorme variatie in modellen.
Alten hebben een wisselende rol gehad in de geschiedenis en ook nu kun je in verschillende richtingen denken. Zoek je de alt/tenor of zelfs meer de baritondieptes voor dit
prachtige middenregister. Dit natuurlijk gekoppeld aan de verschillende groottes van de
klankkast. Bij het bouwen van alten lijkt het op het aftasten van grenzen en het oprekken van beperkingen om uiteindelijk het ideale compromis te bereiken. Te grote instrumenten, met grote toon worden op de duur te vermoeiend om te spelen. Te kleine instrumenten zijn prettig om te spelen, maar blijven te vriendelijk. Te smalle instrumenten
zijn helder, maar missen diepte en te brede zijn eerder donker, maar missen mogelijk
wat directheid. Bij het bouwen zijn er dan ook vele overwegingen om een en ander te
versterken dan wel te compenseren.”
Hoe gaat het proces verder, na de keuze van het model?
“Dan komt de keuze van het hout, de tweede belangrijkste factor voor het uiteindeljke instrument. Het bovenblad is van een geselecteerd vurenhout en het achterblad
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van esdoorn, evenals de zijwanden en de krul. De bladen bestaan uit twee delen die eerst
moeten worden gevoegd (passend geschaafd), gelijmd en in de klemmen gezet.
Vervolgens worden de zijwanden op dikte geschaafd en om een heet buigijzer gebogen
tot ze precies om de mal passen. Er zitten blokken boven , onder en op de hoekpunten.
Op de foto zie je dat er ook nog versteviginglijstjes in worden gelijmd. Later als de bladen
klaar zijn gaat de mal eruit en worden blokken bijgewerkt.
Als de bladen zijn gevoegd, gevlakt en uitgezaagd, komt het vormen van de welving. Met
de guts en later met schaafjes kun je mooie lijnen vormen. Wanneer de bovenkant af is
ga je de binnenkant uithollen en op dikte afwerken.Vele factoren spelen een rol voor de
klank: de hoogte, de soort welving, de dikteverdeling, de veerkracht en de toonhoogte van
het blad.
In het bovenblad worden de f-gaten gesneden en de zangbalk ingelijmd en gevormd,
uiteraard ook allemaal van invloed op de klank. Daarna wordt de klankkast in elkaar
geijmd: feest! De krul wordt uitgesneden en in de juiste hoek in de kast gezet. Deze hoek
bepaalt veel hoeveel spanning straks op de kam komt.
Vervolgens begint het lakproces. Nog steeds vind ik het lakken het moeilijkst. Hoe
maak je een visueel aantrekkelijk instrument en is de lak toch duurzaam en bestand tegen
stootjes en temperatuurwisseling?”
Wat is er zo belangrijk aan het lakken?
“De lak is van minder belang voor de klank dan de legende wil, maar mag niet te dik, te
hard of te zacht zijn. En moet er vooral aantrekkelijk uitzien, een oneindige zoektocht naar
de ideale verhouding van de ingrediënten. In de eerste plaats dient de lak ter bescherming
van het instrument. Maar het vergroot ook de uiterlijke schoonheid van het instrument.
Lakken van oude instrumenten hebben door de invloed van licht en slijtage veranderingen

ondergaan. De oude meesters experimenteerden natuurlijk ook met de
grondering, de verschillende harsen en
oliën. Net als nu: het blijft een zoektocht naar de ideale kleur, consistentie
en dikte van de lak.”
Vanwaar deze passie voor je zoektocht?
“Vroeger speelde ik zelf viool, daarom
was ik benieuwd hoe ze werden gemaakt. Waarom ze verschillen in klank.”
Als professioneel bouwer speelt ze
vooral cello en op haar website prijken
lovende referentie van bekende cellisten, zoals Elias Arizcuren. Hij noemt
Saskia een geweldige verrijking van de
Nederlandse vioolbouw.’
Heb je nog wensen?
“Ik zou graag een cello bouwen voor
Giovanni Sollima, cellist en componist
in Italië.”
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DE DROMENVANGER
Baal jij ook van boze dromen waarin je op het podium een black-out krijgt? Maak dan een dromenvanger!
(Geschreven door Sabine & Martine)
De Dromenvanger komt oorspronkelijk bij de Indianen uit NoordAmerika vandaan. Zij geloven dat je,
als je een dromenvanger boven je bed
hangt, bespaart blijf van nare dromen.
Al eeuwenlang maken Indianen dromenvangers om boven het bed van hun
kinderen te hangen. Nare dromen
worden in het web gevangen en zodra
de zon opkomt glijden ze er weer uit.
En bovendien ziet een Dromenvanger
er ook erg leuk uit! Dus ga eens zelf
aan de slag...
Benodigdheden:
een ring van 15 cm
4 meter suède band
3 meter katoengaren
1 schelp
12 kralen van één kleur
6 kralen van een andere kleur
12 veertjes
1 steentje
Schaar
Lijm
Potlood
Liniaal
Mesje
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Zo ga je te werk:
Snij 2,5 meter suèdeband af en wikkel die om de ring heen. Misschien is het handig als
je een wasknijper op het begin zet, zodat de band niet weer afwikkelt. Let erop dat het
suède niet gaat draaien! Eventueel kun je de band vastlijmen aan de binnenkant zodat
het niet gaat schuiven.

Maak het web door een begin
te maken met het stuk garen.
Maak 12 of 16 halve knopen
in de ring (2e plaatje). Trek het
draadje niet te strak, anders
heb je veel moeite met de volgende reeks.
Begin de volgende ronde in het midden van de lus die je al hebt gemaakt. Zo ga je
verder door totdat je een klein gat overhoudt in het midden. Knoop het draad goed af
en doe er een druppeltje lijm op zodat je er zeker van bent dat het blijft zitten.

Maak van een stukje leer (of een
ander touwtje) een ophangkoord van
ongeveer 25 centimeter. Let er wel
op dat je het in het midden van de
ring doet, anders hangt je dromenvanger straks scheef.
Om de veren aan je dromenvanger
vast te maken gebruik je drie leren
bandjes van ongeveer 20 cm. Knoop
deze vast zoals bij het vorige plaatje
staat (ophangkoord). Rijg aan elk
bandje drie kraaltjes, hoe je de kleuren verdeeld moet je zelf weten. Snij
de veren schuin af en lijm er twee op
de uiteinden van de leren bandjes en
schuif er voorzichtig kraaltjes overheen.

Natuurlijk kun je ook voor een andere vorm dan een cirkel kiezen en
bijvoorbeeld een dromenvanger met
hartjes maken!
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WALL OF FAME
Baal jij ook zo van de zzzaaie witte muren in je slaapkamer? Maak dan een
levensgrote collage met bladzijden fotoboek aan één of meerder wanden!
Zo omring je jezelf door je fijnste herinneringen. Wedden dat elke dip dan in
no time voorbij waait?
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interview met..

TOONBEELD
fotografe Lisa van Wieringen
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Toen ze 16 was, begon Lisa van Wieringen met een cursus fotografie. Daarvoor fotografeerde ze al. Vriendinnetjes in
allerhande kledingstukken, in de tuin, met heftige make-up. Haar interesse voor fotografie ontstond al toen ze 14 was,
en model stond voor een fotografe die afstudeerde aan de Rietveld Academie. (door Charlotte, onderdeel schoolopdracht)

“Tegelijk is dat ook het negatieve aspect
van fotografie. Daarnaast dat foto’s
mensen kunnen beroeren,
werkelijkheden laten zien, spreekt mij
aan. Werkelijkheden gekleurd door
de fotograaf. Het leert je over stukjes
mens. Over wie wij zijn.”
“Maar daarnaast is het verradelijk, want
het werkt zo onbewust manipulatief als
het maar kan.”
Interesse in fotografie
Lisa van Wieringen is nu 23 en studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunst, in Den Haag. Afgelopen jaar studeerde ze af. Ze vertelde over fotografie
aan het eind van haar examenjaar.
Toen ze op haar 14e model stond, dacht ze niet zoals veel meisjes zouden denken, dat
model worden haar beroep zou worden, maar juist fotograaf zijn leek haar interessant.
“Twee uur zat ik in de visagie, en vervolgens kreeg ik een enorme rok aan en een toef nep
haar op mijn hoofd.” vertelt ze. “Opeens zat ik midden in een fotoset waarvan ik normaal
alleen de eindresultaten in bladen zag.”
Toen ze net met fotografie begon, gingen haar foto’s alleen nog maar om uiterlijk
vertoon. “Al probeerde ik wel combinaties in beeld te leggen, en het niet alleen om de
buitenkant te laten draaien. Ik gebruikte veel close-ups, heftige kleuren en scherp
afgesneden kaders.”
De mogelijkheid een verhaal te kunnen vertellen, via beelden die tot mensen door kunnen dringen, juist doordat het een massamedium geworden is, trekt Lisa aan in fotografie.

Visie
Lisa laat haar visie op fotografie terug
komen in haar foto’s. Ze fotografeert
bijna alleen maar mensen. Ze
ensceneert ze, maar laat hun eigenheid
spreken.
“Mijn foto’s zijn direct. Ik wil niet
overencseneren, maar juist de mens
laten zien zoals hij is. De werkelijkheid
tonen, gegoten in mijn visie, dat vind ik
van belang.”
Een verhaal vertellen, het publiek
even kunnen grijpen. Mensen via
beelden aanspreken. Het liefst zou ze ze
willen hervormen. Of in ieder geval de
oogkleppen weghalen bij mensen. “Net
zo manipulatief, eigenlijk..”
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Na de vraag wat haar grote voorbeelden zijn op gebied
van fotografie, draait ze haar hoofd om naar de boekenkast en ze denkt hardop: “Wie zijn eigenlijk mijn voorbeelden?”
Ooit kocht ze een boek van Celine van Balen, en nog
steeds vindt ze haar portretten schitterend. Dat de foto’s
direct zijn, menselijk en kwetsbaar, dat spreekt haar aan
in de foto’s van deze fotografe. Vivianne van Sassen was
haar voorbeeld. Nu kijkt Lisa meer naar het werk van
haar klasgenoten. Ook leest ze veel wat inspireert. Niet
alleen in het werk van andere fotografen ziet ze voorbeelden, maar ook in muziek.Vooral Spinvis is voor haar
op muzikaal gebied een voorbeeld. “De schoonheid in
het dagelijkse wat zij bezingen. Daarnaast het poëtische,
het normale wat ze verheffen tot poëzie.”
Leven
Fotografie heeft veel invloed op Lisa’s dagelijks leven. Op
dit moment bepaalt het haar leven, omdat ze aan het afstuderen is. “Vierentwintig uur per dag leeft het. Ik woon
samen met een klasgenoot, en mijn vriendje studeert
ook af aan dezelfde academie. Er zijn nog vijf weken te
gaan, maar de laatste zeven jaar bepaalt het al mijn leven.
Steeds in meer of min-dere mate. Niet dat ik me er zo
bewust van ben, het loopt gewoon zo. Ik denk dat ieders
werk of studie een groot deel van zijn leven tekent.”
Het combineren van fotografie studie en haar relatie is
volgens Lisa niet ingewikkeld. “ Alles is in één. Studie en
fotografie op dit moment zeker, en mijn vriendje is ook
fotograaf.”
Een leven zonder fotografie kan Lisa zich moeilijk voorstellen. Ze zou álles missen. “Alles. Concepten verzinnen,
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uitdenken, schetsen, modellen zoeken, al voel ik me vaak net een productiebedrijf. Het
praten met mijn vrienden over de beelden, over de communicatie, over de rol van het
medium op zich. Ook het contact met de modellen, zo met ze omgaan dat ze op hun gemak zijn voor de camera, het eruit halen wat je wilt, maar ze zelf laten spreken.” Ook het
assisteren van andere fotografen. Het hectische en onverwachtse, hoewel ze daar eigenlijk
vaak helemaal niet van houdt, zou ze missen. “Ik zou niet alle lelijke reclames en modereportages missen. Niet dat het woord lelijk nu een houvast geeft..”
Fotografie is voor Lisa een uitlaatklep, een podium om haar visie te laten zien. Een reden
tot communicatie, tijdens, na en voor het fotograferen. Communicatie over de dingen die
haar dwars zitten, de dingen waar ze vragen bij heeft. “Fotografie laat me nadenken over
het leven, maar maakt me ook boos. Al die dunne meiden die we overal op foto’s zien, alle
elkaar navolgende fotografie. Alle beelden die alleen maar op uiterlijkheden zijn geënt. Het
is een bron van communicatie, maar er gebeurt vaak niets mee, of zo eenzijdig.Vervolgens
laten een hoop mensen zich er continue door inpakken, ze laten zich van alles wijsmaken.
Wanneer leren onze scholen kinderen naar beeld kijken en het te lezen, doorgronden.
Foto’s zijn namelijk per definitie een interpretatie, nooit een objectief gegeven.”
Toekomst
Na haar studie te hebben afgerond is Lisa van plan om eerst veel verschillende fotografen
te assisteren. Om geld te verdienen, maar ook om mee te kijken naar hun werkwijze en
visie. Daarnaast wil ze zich blijven ontwikkelen door veel vrij werk te blijven maken. “Wanneer ik echt ga werken in opdracht, fotograferen in opdracht, vind ik het heel belangrijk
dat ik achter de filosofie van het tijdschrift, bedrijf etc. sta. Ik wil als beeldmaker bewust
mijn beeld toepassen, bewust van de zeggingskracht en de manipulatieve kant ervan. Niet
zomaar klakkeloos, dat vind ik naïef, je rol als beeldmaker ontkennend. Ook zou ik heel
graag samenwerken aan projecten die de rol van de media aan de kaak stellen, of reclame
doeleinden gebruiken om een alternatieve boodschap de wereld in te helpen. Tegen al
het beeld dat we al kennen, al het beeld dat ons invult, ons vormt tot één en dezelfde. Al
het beeld dat eenvormig is. Al het beeld dat ons aanzet tot consumeren. Al het beeld dat
ons wensen influistert, zodat het lijkt alsof deze ons eigen zijn. Al het beeld dat ons doet
twijfelen aan onze schoonheid. Al het beeld waarnaar wij gaan leven, waardoor wij anders
gaan leven. Met wie en hoe, dat komt, eerst nu afstuderen.”

1982
geboren in Alkmaar, Noord Holland
1999
begin cursus fotografie
2002
studie fotografie aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunst, te
Den Haag
2005
in de passage in Den Haag in het kander van ‘Hoge en Lage cultuur’ in opdracht van de Boekman Stichting, voor
Boekman 65
2005
‘Vandaag heet ik Simon’, voor de wedstrijd van het Verbond van Verzekeraars,
met als onderwerp ‘ Risico en Verleiding’

Interview door Charlotte, genomen in de weken
voor afstuderen. Schoolopdracht op basis van de
Volkskrant stijl geschreven en vormgeven.

www.lisavanwieringen.nl
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CADEAUTJE VAN E!M
Cadeautje van E!M: inpakpapier voor je Kerstcadeautjes!
Verspreid over een paar pagina’s, printer raadplegen bij tekort aan pakpapier/overschot aan cadeautjes ;).
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column

PIEP-KRAK
en de poëten van de nacht

TOONBEELD
zoroaster repetitieweekend

Cellist&bassist Floris Kruisselbrink
maakte deze mooie kiekjes tijdens
het Zoroaster repetitieweekend.
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Strijkorkest Zoroaster is in 1984 door studenten opgericht om amateurmusici in de gelegenheid te stellen hedendaagse muziek uit te voeren. Sindsdien
is Zoroaster deze doelstelling trouw gebleven en heeft het vele gedenkwaardige concerten gegeven waarbij ook veel muziek van Nederlandse componisten op het programma stond. Bij recente concerten zijn onder andere
werken van Sjostakovitsj, Manneke, Adams en Boogers uitgevoerd. Het
orkest is in het verleden gedirigeerd door Oane Wiersma, Jos Vermunt, Otto
Tausk en Simon Casali.
Interview met Rene Ravelli, oprichter
en ex-bassist van Zoroaster.
(bron: zoroaster.nl)
Hoe het allemaal begon..
“Het was in het voorjaar van 1984.
Na het NSO kreeg ik afkickverschijnselen. Ik zat dan wl in het USC, het
USKO en bij de Bachcantate, maar ik
was nog niet tevreden. Ik wilde nog
meer muziek maken. En toen dacht ik:
dan richt ik zelf maar iets op. Het was
ook zo dat er in Utrecht heel veel aan

barok werd gedaan, maar eigenlijk niets
aan moderne muziek. Daarom wilden
we met Zoroaster moderne muziek
spelen. Omdat ik veel mensen kende,
was het niet zo moeilijk om een orkest
bij elkaar te zoeken. We zijn begonnen
met 8 violen, 2 alten, 2 celli en een bas
(een orkest zo groot als het nu is, daar
had ik toen alleen van kunnen dromen.)
Ons eerste optreden was een lunchpauzeconcert op het Cantoraat, waar
we de strijkersserenade van Elgar hebben gespeeld.

De naam.. Zoroaster..?
“Ik had destijds alles geregeld: de muziek, de mensen, de ruimte. Toen ik de
ruimte ging boeken vroegen ze voor
wie ze eigenlijk moesten reserveren en
de naam `Zoroaster’ was het eerste
wat bij me opkwam. Het is dus niet
democratisch overlegd, maar in een opwelling bedacht. Toch vind ik de naam
wel bij het orkest passen, want het
heeft iets trendys en tijdsbestendigs.”
Hoogte- en dieptepunten..
Hoogtepunt: “het concert in Vredenburg ter ere van het lustrum van het
Kosmu. [...] Het was echt een volle bak.
Dieptepunt: We hebben een keer opgetreden gehad in Nieuwegein, daar in
de Cityplaza, absoluut geen Zoro-zaal.
Er was maar 12 man publiek, waarvan
de helft nog was meegekomen uit vriendelijkheid.”
De primeur van Quirine Viersen bij
Zoroaster
“We speelden destijds een celloconcert van Nielsen. Iemand kende
Quirine via via, dus zodoen-de hebben
we haar gevraagd. Ze was nog heel
jong, een jaar of 13. Het was één van
haar eerste solo-optredens en je zou
wel kunnen zeggen dat Quirine Viersen
door Zoroaster is ontdekt.”

455

TOONBEELD
zoroaster repetitieweekend

Ken je kunststudente Jolanda nog uit het
zomernummer? Zij maakte de elfenillustraties en ontwierp de lay-out voor bij het
artikel van Loes.
Op de deze pagina vind je haar vormgeving van een stuk over Zoroaster plus een
interview in 2 versies. op de volgende
pagina’s.
Draai je hoofd een kwartslag naar links
en bewonder dit Zorro-kunstwerk door
Qweqw! (of je draait ‘t blad natuurlijk)
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Lijkt het jou ook leuk om een keer iets te
schrijven voor je favo-magazine?
Neem dan contact op de de
Encore!Magzine redactie!!
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Heb jij een vlotte pen en een mening die
je met alle andere E!M-ers wilt delen? Post
dan je column(s) op het forum van EncoreMagazine.nl en wie weet verschijnt jouw
schrijfsel dan wel als gastcolumn in het
volgende E!M-nummer!!

Reageren op deze column van LoeS kan via
www.encoremagazine.nl
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GESPOT
Deze mooie foto’s van Marloes zijn allemaal gemaakt door haar
tante Denise, die - naast E!M - ook foto’s publiceerde in Talkies
en Portfolio.
Meer van haar werk zien? Kijk op www.denisekeusfotografie.nl
Ken je Marloes al van de leuke Fashion4You stukjes in E!M? Naast mode
en schrijven heeft ze nog één grote passie; namelijk pianospelen. Meer over
Marloes in een volgende E!M.
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Quirine

Cellofestival. De allereerste avond. Nog wat onwennig in het omringd zijn door gelijkgestemde zielen, luisteren vriendinnetje Merel (medemuziekwetenschaapje en - cellofreakje) en ik ademloos naar het openingsconcert. De celliste
die slechts luttele meters van ons af in de schijnwerpers achter haar Guaneri zit is één van onze onbetwiste idolen.
Krachtig. Lyrisch. De haren veel korter en pittiger dan op onze posters. Een sterke vrouw, met een naam net zo mooi als
haar toon: Quirine.
Quirine Viersen (1972) kreeg haar allereerste lesjes van cellopapa Yke, cellist in het
Koninklijk Concertgebouworkest. In Amsterdam studeerde ze verder bij Jean Decroos en Dmitri Ferschtman en de kroon op haar studie waren de lessen bij Heinrich
Schiff aan het Mozarteum te Salzburg. Sindsdien wint ze prijs na prijs, soleert ze met
alle grote orkesten en belangrijke dirigenten, speelt ze pianotrio met niemand minder
dan sterpianist Igor Roma…… en sprankelde ze tijdens de tango’s op het cellofestival.
Na zo’n meeslepend concert in Dordrecht en het zielsgelukkige genieten van de
lange lijnen op de cd van The Gents, begint het bij de cellofanaten weer te kriebelen.
Gelukkig heeft Et’Cetera zich ons lot aangetrokken en kunnen we onszelf naar
gelieven urenlang weg laten zakken in Quirine’s koesterende klanken. De eerste cd
die zij voor dit label opnam, is met Silke Avenhaus achter de vleugel en bevat werken
van Van Beethoven, Martinu en Paul Hindemith [KTC 1253], die bij de NCRV geheel
terecht “cd van de week” werd.
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Met dezelfde pianiste tekende zij ook voor spannende werken van Janácek, R. Strauss, Kodály en
Webern [KTC 1275]. Ook durfde dit duo de
uitdaging aan in de lievelingsstukken van menig celloliefhebber: bekende composities door Brahms,
Hummel en Chopin (helaas nog niet de Sonate,
maar wel een spetterende Polonaise Brilliante).
De nieuwste zilveren schijf [KTC 1290] is met
werken van Frank Martin (1890 - 1974), in samenspel met hoboïst Henk Swinnen, Kerstin Scholten op
harp en zwanenzang door het opgedoekte “Netherlands Radio Chamber Orchestra” onder leiding van
Kenneth Montgomery.

Frank Martin, componeert
Naarden, herfst 1973

zijn negende al perfecte nieuwe kinderliedjes verzon, wordt niet
gelukkig van de exacte wetenschap alleen. Naast zijn universitaire
studies nam hij lessen in piano, het instrument waarop hij al improviseerde voordat hij naar de kleuterschool ging, en in compositie.
Gelukkig voor ons won zijn passie het van zijn verstand en al na 2
jaar kapte hij met de universiteit. De rest is geschiedenis…
Frank Martin bestudeerde een veelheid aan muzikale stijlen, inclusief de volksmuziek, en nam uit elke stijl iets mee in zijn eigen
composities. Neem bijvoorbeeld de twaalftoonstechniek van
Schönberg, die hij op een tonale manier ging gebruiken, terwijl
deze door Schönberg zelf juist was ontwikkeld als alternatief voor
de tonaliteit! Het eerste grote werk in de “tonale of harmonische
twaalftoonsmuziek” is Le Vin Herbé (vrij vertaald: de betoverde
wijn), een stuk over Tristan en Isolde voor twaalfstemmig koor.
Op de nieuwste cd van Quirine staan vier interessante werken
van hem. Allereerst natuurlijk het celloconcert (volgens het hoesje
“Chello Concerto”?) uit 1965, met de prachtige solo-inleiding.
Daarna “Drie dansen voor Hobo en Harp” uit 1970, een mooie
Ballade voor cello en kamerorkest, al in 1949 geschreven, en een
Passacaille uit 1962, die origineel voor orgel is, maar hier ook door
strijkers gespeeld wordt.
Martin was een Zwitserse componist, die ook lange tijd in Nederland
(Amsterdam en Naarden) heeft gewoond. Hij werd geboren op 15
september 1890, in Genève, alwaar hij na de middelbare school aan de
universiteit wis- en natuurkunde ging studeren. Maar iemand die op

In het leuk vormgegeven cd-boekje (met op de voorkant een foto
van IJsland, door de componist zelf gemaakt) staan over alle vier
deze werken, de componist en de uitvoerenden enkele toelichtingen in het Engels, Frans en Duits, geschreven door Siebe Riedstra.
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Ralph Rousseau Meulenbroeks

‘DR. GAMBA’ BRENGT KERST-CD UIT
Presentatie nieuwe cd Ralph Rousseau Meulenbroeks op vrijdag 1 december aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Het lijkt op het eerste gezicht een wat ongewone combinatie: een achttiende eeuwse viola da gamba en de high tech
laboratoria van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De persoon die deze twee werelden moeiteloos in zich
weet te verenigen is musicus én fysicus Ralph Rousseau Meulenbroeks.
“Gambomaan” Meulenbroeks presenteerde zijn nieuwe cd Christmas Carols
vrijdag 1 december aan de TU/e. Eerder
verschenen de solo-cd’s Voix Humaines,
Gambomania en Moved by Marais en
de dvd Gambomania.
De loopbaan van de musicus is werkelijk opmerkelijk. Ralph Rousseau* Meulenbroeks speelde op 8-jarige leeftijd
piano, gitaar en basgitaar (waarbij hij
zich liet inspireren door Steve Harris,
Iron Maiden, Stanley Clarke en Jaco Pastorius). Hardrock en jazz combineerde
hij met een conservatoriumstudie
contrabas (bij Henk Guldemond). Deze
opleiding werd afgerond met zijn diploma “Uitvoerend Musicus” cum laude.
Als bassist werd hij gevraagd voor het
Koninklijk Concertgebouworkest en
werkte hij met dirigenten als Riccardo
Chailly, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt en sir Georg Solti. Hij trad
daarnaast veelvuldig op als solist.
Sinds vijf jaar oogst hij internationaal
succes als klassiek solo-musicus die zich
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gespecialiseerd heeft in de viola da gamba. Een wàt? Een barok zevensnarig strijkinstrument, een soort kruising tussen een gitaar en een cello.Viola da gamba betekent letterlijk ‘beenviool’, vanwege de speelhouding. Hij treedt met een soloprogramma op door
heel Europa en daarbuiten en is regelmatig te gast bij toporkesten als het Koninklijk
Concertgebouworkest.
Maar dr.ir. Meulenbroeks heeft niet alleen “met lof” een conservatoriumopleiding afgerond. Tegelijkertijd, in 1991, studeerde hij cum laude af als natuurkundig ingenieur aan
de TU/e en vijf jaar later behaalde hij ook in Eindhoven de doctorstitel. ‘Het beoefenen
van kunsten, ambachten en wetenschappen komt uit dezelfde inspiratiebron’, zo luidt
één van de stellingen bij zijn dissertatie. Na een korte onderzoeksloopbaan bij Shell,
Océ en FOM volgde hij echter zijn hart en werd hij full-time musicus.
Vrijdag 1 december keert hij terug naar zijn alma mater voor de presentatie van een
bijzondere CD met eigen arrangementen van 17 ‘christmas carols’. Het initiatief voor
deze CD ontstond in april van dit jaar waarin de TU/e haar vijftigjarig bestaan viert.
Met koningin Beatrix onder het gehoor verzorgde Ralph op uitnodiging van de universiteit een optreden tijdens een speciale diesviering in Stadskerk St. Cathrien in Eindhoven. In het kielzog van dit optreden kwam het idee op om een CD met kerstmuziek
te maken. Alle medewerkers van de universiteit zullen deze CD in hun kerstpakket
aantreffen.Vanaf zaterdag 2 december is de uitgave ook in de winkel te koop en meteen daarna begint Ralph met een Classic FM kerst-tournee door heel Nederland
(zie www.gambomania.com).Vanaf dat moment zal radiostation Classic FM ook ruimschoots aandacht gaan besteden aan de CD en de kerstconcerten, uiteraard op de
kabel maar ook op de site www.classicfm.nl.
*De naam Rousseau is de familienaam van Ralph’s moeder, die terug te voeren is tot de Rousseau’s in het 18eeeuwse Frankrijk.Wellicht zelfs tot de befaamde gambist/muziekwetenschapper Jean Rousseau??

Tourneedata: Zo 10 december 14.00 en 15.30 u Kerstmarkt Zaandijk
Vr
Za
Zo
Vr
Za
Zo
Di

15 december
16 december
17 december
22 december
23 december
24 december
26 december

20.15 u.
20.15 u.
16.00 u.
20.15 u.
20.15 u.
16.00 u.
16.00 u.

Kerk Werkendam/Sleeuwijk Kerkeinde 31 Sleeuwijk
Cruquiusgemaal, Cruquiusdijk 27, Cruquius
Kapel van het voormalige Nazarethklooster, Binderseind 34a Gemert
NPB kerk Iepenlaan 26 Bussum
Engelse kerk Begijnhof 48 Amsterdam
Kunstkerkje Velp Pastoor Loefsweg 1, Oud-Velp (bij Grave, NB).
Stedelijk Museum Vianen Voorstraat 97 Vianen
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RALPH&MARTINE OP DE GAMBOMANIAdvd

Bewijzen dat de Viola da Gamba anno 2007 nog steeds de
moeite waard is, dat is het streven van de onlangs opgerichte stichting “Gambomania”, met als boegbeeld gambist
Ralph Meulenbroeks en als voorzitster Mens en Melodie
columniste Martine Mussies. Na het uitkomen van de gelijknamige DVD, wil deze stichting zich toeleggen op concerten
en theatervoorstellingen waarin de gamba centraal staat.
Daarnaast proberen Ralph en Martine de gamba meer bekendheid te geven door publicaties in kranten en (muziek-)
tijdschriften, zoals Mussies’ eigen Encore! Magazine.
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COLLAGE VOOR ORGANISTE LINDA
van Martine

Heb je het oproepje van Linda op het prikbord gezien? Zij
is één van de weinige meiden die gekozen heeft voor het
orgel als instrument. En ze doet dat met net zoveel passie
als organist René, die in dit nummer In de Spotlights staat.
Als verrassing voor Linda, maakte Martine speciaal voor
haar deze collage-kerstkaart.
EEN GELUKKIG, GEZOND ÉN MUZIKAAL

2007!
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LOUNGEROOM
Altijd al benieuwd geweest wat alle meiden in hun tas hebben?
Kijk maar mee!

Afgelopen maandag moest ik voor C
Naar een opera. Iedereen had er al z
omheen dan. Naast mens-erger-je-nie
meegenomen. Zo moest je toch haas
ik zal je dit zeggen. Het was moeilijk.
Italiaans en ik snapte er niks van. Mis
ik mee bezig was, was onderuit hang
half in slaap sukkelen. Ik weet niet ho
om een behoorlijke voorraad aan lek
de opera moet. Tenzij je er echt serieu
dus niet deed aangezien ik bijna sliep
Notenkraakster Sabine legt in de
keer uit waarom boventiteling bij
sici, doe hier je voordeel mee!
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CKV naar de opera Don Giovanni. Yes, jottum!
zoveel zin in, nouja, in het hele gebeuren er
et hadden we koekjes, snoepjes en m&m’s
st de avond wel door kunnen komen. Nou,
. De hele opera duurde 3,5 uur, was in het
sschien ligt het aan mij, maar het enige waar
gen in de stoel (hoe onbeschoft) en toch wel
oe jullie er over denken, maar ik raad je aan
kkers en spelletjes mee te nemen als je naar
us van houdt en het écht wil volgen, wat ik
p. Maar hee, de muziek was goed! Geloof ik...
Loungeroom en op Trendybella nog één
alle vocale muziek niet te missen is.. mu-

Een foto van modellen
Desirée en Lonneke
voor bij een artikel
over muziekvakanties in
Encore!Magazine.
Bron: La Bombe Citroën,
nummer 256, p 22
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een volgeprikt

PRIKBORD
Naar aanleiding van het verhuisbericht in de vorige E!M, kwamen het Utrechtse
Stadsblad én het meidentijdschrift Yes langs om foto’s van de blokhut te maken!
Het stukje krant vind je hieronder, plus een paar polaroids van de fotoshoot
voor Yes, die in november gepubliceerd zal worden. Enjoy!
Witlof van Martine

Oproepje
Heej! Ik speel al 12 jaar orgel en vind het een geweldig mooi instrument!
Zijn hier nog meer jonge (en ook nog vrouwelijke) organisten?
Ben benieuwd!
Groetjes, Linda
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DITTERSDORF

MAHLER

BRUCKNER

BEETHOVEN
CHOPIN

WAGNER

Rarara: wat is de overeenkomst tussen deze componisten? Let goed op de achtergrond, zet je antwoord op het forum en win!

Bedankt!
Een eigen tijdschrift maken is erg leuk, misschien wel het leukste dat er bestaat, maar het is ook erg hard werken. Niet alleen om dat er
elke keer weer zoveel tekst in moet, komen, maar vooral om alles mooi en hip opgemaakt te krijgen...
Daarom in dit nummer van Encore!Magazine: speciale aandacht voor twee mensen die geweldig helpen om E!M er goed uit te laten
zien: Charlotte Femke en Qweqwe (Jolanda).
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René de Ruiter

IN DE SPOTLIGHTS
1. Wie ben je en wat doe je? En hoe lang doe je dat al?
Ik ben René de Ruiter en ben 23 jaar! Mijn grootste hobby is orgel
spelen! Dit doe ik al vanaf mijn 9e! Ik kreeg toen les van een enthousiaste man van 83! De eerste vraag die hij stelde: Wat wil je? Ik zei:
“kerkorganist worden!” Hij antwoordde: “dan pakken we het direct
goed aan!” En dankzij hem kon ik al snel wat spelen en begeleiden!
Later heb ik nog les gehad van een organiste uit onze kerkelijke
gemeente. Daarna nog zo’n 1,5 jaar bij Herman van Vliet . Op dit
moment heb ik les van Evert van de Veen uit Voorthuizen! En dat met
heel veel plezier.
Omdat ik regelmatig bij een concert van Evert mag registreren, leer
ik op gebied van registratie veel van hem. Sinds 1 januari 2004 ben
ik vaste organist in de Hervormde Gemeente te Voorthuizen. Per
november 2004 ben ik ook aangesteld als vaste organist te Putten.
2. Waarom orgel? Is dat niet saai? Speel je ook piano/clavecimbel of
iets anders?
Tja, waarom orgel. Een goede vraag! Het is langzaam gegroeid.
Als baby zat ik al bij m’n vader op schoot achter het orgel. En ik ging
er steeds vaker achter zitten en op mijn negende jaar les gaan
nemen. Het is me meer en meer gaan boeien. Je kunt je gevoel daar
zo in kwijt!! Een enkel zacht stemmetje kan soms al heel wat losmaken in een mens, maar het volle werk kan ook overweldigend
overkomen! HEERLIJK!
En of orgelmuziek saai is? Hoe durf je het te vragen ;) Totaal niet!
Het is een samenspel van hoofd, hart, handen en voeten.
Mensen hebben wel snel de neiging om te zeggen dat het saai is,
maar dan zeg ik op mijn beurt: “kom dan maar eens mee en ik zal
laten zien hoe het daarboven werkt”. Want dat is het vaak: mensen
weten niet wat er gebeurd. Er komt muziek uit! Maar als mensen
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boven kijken en je speelt met handen en dan ook nog eens met
je beide voeten en dan tussendoor ook nog aan de verschillende
registers zit worden ze vaak enthousiast! Zo snel en dan nog met je
voeten ook? En alles tegelijk doen! Knap hoor! Dus als iemand het
saai vindt...Kom boven!
Verder speel ik geen andere instrumenten. In de toekomst wil ik wel
piano erbij gaan doen, want dat vind ik ook erg mooi!
En het is toch een andere manier van spelen! Maar op dit moment
ontbreekt me de tijd. Je kunt beter één ding goed doen, dan twee
dingen een klein beetje!
3. Je hebt een hele mooie website mét een speciaal motto, kun je
daar meer over vertellen?
Dank je! Ja mijn website www.renederuiter.nl laat wat van mij zien!
Ik wil graag mensen dichter bij de muziek laten komen.
En het allerliefst natuurlijk bij orgelmuziek!! Maar ik zeg ook Bach
na: Die schreef aan het eind van een stuk ‘SDG’ Soli Deo Gloria. Dat
betekent: Alleen God de eer! Het gaat bij mijn muziek niet om mijn
eer maar om de eer van God! Hij heeft mij deze gave van orgelspelen gegeven, en die wil ik gebruiken om Hem te eren!
4. Waarom doe je Schumann Akademie en geen ´gewoon´ conservatorium? Wat vind je van de opleiding? Wie zijn je docenten? In welk
jaar zit je nu?
Ik doe Schumann Akademie nu voor het 2e jaar! Mijn docenten zijn
Bert Luytjes en Marcel S. Zwitser. Het zijn allebei erg fijne docenten
die ook veel weten op hun gebied!!
Ik heb voor Schumann Akademie gekozen omdat ik graag meer met
muziek wilde maar om het voltijd naast je baan te doen... gaat gewoon niet. En je baan opzeggen voor muziek...Leek me mooi, maar
de wereld van de muziek is hard. Ben je niet goed,dan kom je ook
niet ver.Vandaar dat ik voor de zekerheid mijn baan wilde houden en
deeltijd ben gaan doen! En dat bevalt erg goed! Tot nu toe is het me
aardig gemakkelijk afgegaan omdat ik al een goede ondergrond had!
Dit dankzij mijn orgelleraren!

5. Wat is je lievelingsstuk, componist, genre etc?
Mijn lievelingsstuk...Oei! Er is zoveel moois geschreven zeg! Ik vind
heel veel muziek mooi! Het is vaak dat je met het stuk waar je op nu
op studeert zo ontzettend mooi vind. Dat is dus nu Mendelssohn!
Geweldige componist die mooie sonates heeft geschreven, waar je
heerlijk je gevoel in kan leggen. Maar een mooie koraalbewerking
vind ik ook geweldig!
6. Luister je ook wel eens popmuziek? En oude muziek? En jazz?
Popmuziek luister ik wel. Maar dat is vaak op het werk. Als je een
uur in de auto moet rijden, zet je de radio aan. Dus dan hoor je wel
vaak pop. Maar echt luisteren gebeurt niet vaak. Als ik een CD opzet
luister ik echt heel vaak orgel, en dan doe ik nog wel eens inspiratie
op! En als ik naar een concert ga, kom ik soms dolenthousiast thuis
en spring direct achter het orgel!
Verder luister eigenlijk nooit oude muziek en jazz. De keren dat ik
jazz hoor vind ik het soms nog wel leuk ook.
7. Wat zijn je dromen en plannen voor de toekomst?

doorspelen! Gelukkig ging het goed en niemand heeft het gemerkt.
En met het voorbereiden van concerten hebben we altijd veel
plezier. Grap en een grol tussendoor gebeurt altijd!
9. Wie zijn je idolen?
Idool vind ik wel een beetje ver gezocht. Ik heb al het een en ander
van Evert van de Veen gezegd. Ik vind dat hij geweldig kan spelen.
Ik mocht met hem mee op Concertreis naar Australië. Dan leer je
elkaar ook goed kennen. En zijn repertoire vind ik erg goed.
Altijd een mooi en afwisselend programma tijdens concerten. En zijn
eigen stukken (koraalbewerkingen) vind ik echt helemaal geweldig.
Wat een muziek! Wat een gevoel daarin! Echt mooi.
10. Wat zou je lezers aanraden, die ook organist(e) willen worden?
Zorg dat de basis goed is! En veel studeren! Als je er plezier in hebt
kom je een heel eind! Alles wat op je weg komt,zoals zangavonden
begeleiden enz.,; gewoon doen! Daar leer je veel van!
En onthoudt: SDG! SOLI DEO GLORIA!

Mijn droom voor in de toekomst is eigenlijk toch wel verder komen in de muziek. Misschien musicus worden. Lijkt me leuk om van
je hobby je werk te maken. Ik zie het aan mijn orgelleraar: die heeft
er veel plezier in en dat vind ik mooi! Mijn plannen zijn daarom ook:
Hard studeren en er gewoon voor gaan!
8. Wat is het leukste dat je ooit met orgel hebt meegemaakt?
Het leukste...Het bijzonderste was misschien wel in Oostenrijk. Daar
mocht ik op het schitterende orgel van de Stift Melk spelen.
Ik had nooit verwacht dat ik daar op zou komen. Zo groot, en
zo mooi... Maar iemand liet het woord conservatorium vallen, en
tja,toen gingen de deuren open. Geweldig...ik stond te trillen op m’n
benen...zo mooi..
Ik registreer nogal veel bij mijn leraar, en pas tijdens een concert
moest ik een register trekken en toen trok ik de knop eraf.
We lagen helemaal dubbel van’t lachen, en mijn leraar moest wel
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Chapeau!

DE KOREN VAN WILMA TEN WOLDE
De recente cd Hjärtans Fröjd van het Nationaal Jeugdkoor onder leiding van dirigent Eric Ericson werd in muziektijdschrift Luister beloond met een 10. Hun jongere ‘broertjes en zusjes’ van het Nationaal Kinderkoor treden 8 november
op met de Berliner Philharmoniker onder leiding van niemand minder dan Simon Rattle. Wat is het geheim van beide
koren? Een gesprek met artistiek leider en dirigent Wima ten Wolde. (door Martine Mussies)
Als dirigent bent u zich allengs gaan
specialiseren in het werken met kinderen en jongeren. Wat trekt u daarin
aan?
‘Wat mij het meeste aantrekt in dit
werk is het muzikaal ontwikkelen, het
‘tot bloei brengen’ van jonge zangers.
Bij volwassen zangers zijn vele gewoontes al gevormd, verandering is dan moeilijk. Hoe jonger de zangers, des te meer
mogelijkheden er zijn. Bij kinderen kan
het nog alle kanten op. Dat is iets heel
moois, maar geeft tegelijkertijd aan dat
het een grote verantwoordelijkheid is
om jonge mensen muzikaal te ontwikkelen. In het muziekonderwijs zijn
goede muziek- en vakkennis, gecombineerd met een flinke dosis enthousiasme en aandacht de basisvoorwaarden
daarvoor.’
Wat houdt het ‘tot bloei brengen’ concreet in?
‘Aan zingen in een koor zitten zowel
muzikale als sociale kanten. Een muzikaal aspect is bijvoorbeeld een gezonde
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ontwikkeling van de stem. Geen vaste kaak, niet drukken op de borststem, geen hoge
adem etc. Juist als kinderen jong zijn vormen zich gewoontes, goede én slechte. Het is
dus heel belangrijk dat wij als dirigenten het goed voordoen.
Een ander muzikaal aspect is de ontwikkeling van het innerlijk gehoor. Het relatieve
systeem (zingen op do re mi) kan daarbij erg van nut zijn. Maar het belangrijkste aspect
is natuurlijk de kwaliteit van het musiceren zelf. Dat heeft niet te maken met makkelijke of moeilijke muziek. Ook het meest eenvoudige liedje kan muzikaal voorgezongen
worden. En juist de muzikaliteit van de pedagoog is zo belangrijk. Want een kind imiteert alles, muzikaliteit èn onmuzikaliteit.
Het aardige van samen musiceren is dat het ook een beroep doet op sociale vaardigheden. Als er bijvoorbeeld een accelerando staat in de partituur moet elke zanger
zijn verantwoordelijkheid nemen om het accelerando te zingen, maar natuurlijk wel
samen met anderen. Het is dus een combinatie van doen en tegelijkertijd jezelf toetsen
aan de dirigent wat betreft het tempo. Een soort ‘heen en weer’ beweging. Nog een
stap moeilijker is het om te zingen in een solo ensemble zonder dirigent. Aan de ene
kant neem je zelf dan muzikale initiatieven, maar je moet ook kunnen meegaan in het
muzikale initiatief van een ander. Daarnaast leren we de koorleden verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, bijvoorbeeld in de pauzes van een repetitie, op reis, of als
er een nieuw koorlid komt. De oudere kinderen zorgen voor de jongere kinderen. De
leiding heeft de taak om een cultuur te scheppen, waar die zorg voor elkaar vanzelfsprekend is.’
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in het werken met een kinderkoor en met
een koor van jonge vrouwen?
‘Eigenlijk draait alles om maatwerk, zowel in de lessen als tijdens de repetities. Hoe
jonger de zangers, des te kleiner de stappen en des te speelser de aanpak. Hoe ouder,

hoe zelfstandiger en des te groter de stappen. Met de jongste kinderen uit het
opleidingskoor ben je bezig met de basale vaardigheden van het zingen. Maar
de leden van het Nationaal Kinderkoor hoef je echt geen partijen meer voor te
zingen, zij hebben al een grote zelfstandigheid.
Een ensemble als het Nationaal Jeugdkoor werkt helemaal snel. De leden bereiden thuis zelfstandig hun partituren voor en komen twee of drie weekenden bij
elkaar om als koor het programma concertklaar te maken. In feite repeteert dit
koor op een zelfde manier als een professioneel ensemble als het Nederlands
Kamerkoor.’
Jullie nodigen regelmatig gastdirigenten uit om een programma met het Nationaal Jeugdkoor te doen. Wat is daar de reden voor?
‘Iedere gastdirigent brengt zijn eigen specialisme mee en dat past heel goed bij
de manier van werken van het Nationaal Jeugdkoor. Elk jaar nodigen we iemand
uit voor een a capella programma. Zo hebben we de laatste jaren gewerkt met
onder andere Harold Lenselink (lichte muziek), Daniël Reuss (Frans programma), Iván Fischer (Hongaarse muziek), Paul Hillier en natuurlijk onlangs met Eric
Ericson.’
Veel leden van het Nationaal Jeugdkoor volgen een opleiding zang aan een conservatorium. U leidt op deze manier de koorleden op tot professioneel koorzangers. Streeft u dat bewust na?
‘Dat is eerder een gevolg dan vooropgezet doel. Het is heel boeiend om te zien
dat de leden van het Nationaal Jeugdkoor zulke verschillende ambities ontwikkelen. Je ziet dat mensen een bewuste keuze maken voor bijvoorbeeld een
studie koordirectie. Of inderdaad voor hoofdvak zang, de een om solist te wor-

den, de ander om in een beroepskoor te gaan zingen en
weer anderen om met een solo-ensemble een bestaan
op te bouwen. En dan zijn er natuurlijk koorleden die
naar een hbo of universiteit gaan om een vakrichting buiten de muziek te kiezen. Zij blijven zingen als ‘topsport’
beoefenen naast hun studie.’
De kinderen uit het Nationaal Kinderkoor krijgen les in
verschillende plaatsen, geeft u al die lessen zelf?
‘Nee, we hebben een speciaal hiervoor opgeleid docententeam; die docenten trainen we zelf. Waar ik heel trots
op ben is dat ze allemaal leden of oud-leden zijn van het
Nationaal Jeugdkoor. Het docentschap blijkt een aantal
van hen aan te spreken. Het is heel mooi om te zien hoe
zij hun enthousiasme en vakkennis doorgeven aan de
kinderen van het Nationaal Kinderkoor.’
Op 8 november geeft het Nationaal Kinderkoor een
concert in Berlijn, met de Berliner Philharmoniker onder
leiding van niemand minder dan Sir Simon Rattle. Hoe is
deze samenwerking ontstaan?
‘Een paar jaar geleden hebben we de 3e symfonie van
Mahler gezongen met de Berliner Philharmoniker. Dat
heeft blijkbaar een heel goede indruk achtergelaten, ik
denk dat deze uitnodiging daaruit is voort gekomen.
Maar het blijft bijzonder als er een mailtje binnenkomt
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• Als klein meisje zong Martine jarenlang in Multiple Voices,
onder leiding van Lucy Oude Elferink. Tien jaar later
interviewde ze Wilma ten Wolde, dirigente van een ander
geweldig goed kinderkoor, voor in E!M en Zing.
met de vraag of we naar Berlijn willen komen. In november gaan we
meewerken aan de uitvoering van ‘Das Floss der Medusa’ van Hans
Werner Henze met Fischer Diskau als verteller. Een eer en een
grote uitdaging, want de muziek is verre van gemakkelijk.’
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Op 27 en 28 januari gaat u voor Unisono lessen verzorgen over de
didactiek van de solfège. Kunt u alvast een tipje van de sluier oplichten over deze lessen?
‘Het thema van mijn lessen zal zijn hoe je op een plezierige en doeltreffende manier het innerlijk gehoor bij kinderen en volwassenen
kunt ontwikkelen. Om het zo min mogelijk abstract te maken gaan
we uit van het solmiseren. Iedereen die mee wil doen moet zorgen
dat hij geen moeite meer heeft met do-re-mi-fa-sol-la-ti-do. Je kunt
dat thuis alvast oefenen door bijvoorbeeld bekende kinderliedjes op
notennamen (do-re-mi) te zingen. Altijd is kortjakje ziek begint dan
op do-do-sol-sol-la-la-sol etcetera.’

mensen zo intens en toegewijd met elkaar te zien musiceren. De
titel van de cd is niet voor niets Hjärtans Fröjd, vreugde van het
hart. Een van de koorleden riep na afloop van het project: “Wat
een ontzettend voorrecht dat ik met zo’n magiër mocht werken!”
Ik heb er zelf nog lang over nagedacht waar die magie vandaan
komt. Eric Ericson is een heel bijzonder mens. Hij is bescheiden,
heeft sterk ontwikkelde sociale antennes en kan in zijn dirigeren
uitzonderlijk goed laten zien wat hij muzikaal wil. Zijn repetities zijn
ook heel interessant. Hij geeft de koorzangers alle vertrouwen en
kan goed inschatten wat de volgende keer vanzelf goed gaat, of wat
je er even uit moet halen. Een voorbeeld van knap maatwerk!
Veel zangers die onder hem gezongen hebben zeggen dat het vocaal
zo prettig zingt bij hem. Als je zelf dirigeert wil je natuurlijk weten
hoe dat komt. Een van de geheimen is misschien wel dat je altijd aan
zijn dirigeergebaar kunt zien wat de richting is van de muzikale zin.
En dat maakt dat het zingen zo licht en gemakkelijk gaat.’

Na 2 cd´s onder uw directie heeft het Nationaal Jeugdkoor nu een
cd opgenomen onder leiding van Eric Ericson, éminence grise van de
koormuziek. Hoe was het om uw koor met hem te zien werken?
‘Het was in meerdere opzichten een project om nooit te vergeten.
Twintig jonge vrouwen met een 87-jarige dirigent, zie je het voor
je? Het bleek liefde op het eerste gezicht. Heel bijzonder om deze

Was het moeilijk om de touwtjes uit handen te geven?
‘Nee, met zo’n dirigent is dat natuurlijk helemaal niet moeilijk. Ik
heb alleen maar genoten. Bij het presentatieconcert van de cd viel
het me opeens op dat ik niet meer luisterde naar het koor, of keek
naar het dirigeren. Het enige wat over bleef was de muziek zelf. En
dat is natuurlijk het mooiste wat je kunt bereiken!’

Hjärtans Fröjd

Meer over beide koren

Het Nationaal Kinderkoor bestaat uit jongens en meisjes van
acht tot zestien jaar oud uit heel Nederland. Het koor is gespecialiseerd in klassieke muziek, zowel a cappella als met orkest. De zangers krijgen wekelijks les in stemvorming, solfège,
algemene muziekleer, ensemblezang en repertoirestudie in één
van de acht lesplaatsen (Amersfoort, Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht, Zuidwolde (Dr), Groningen en Zutphen;
volgend jaar komt er een lesplaats bij). Regelmatig werkt het
koor mee aan producties van bekende Nederlandse orkesten.
Zo zong het onder leiding van dirigenten als Bernhard Haitink,
Riccardo Chailly,Valerie Gergiev en Jaap van Zweden; ook trad
het met het Nationaal Jeugdkoor op bij de doop van prinses
Catharina-Amalia. In november treedt het koor in Berlijn op
met de Berliner Filharmoniker o.l.v. Sir Simon Rattle in de
productie Dass Floss der Medusa van Hans Werner Henze.
Het Nationaal Jeugdkoor bestaat uit twintig jonge vrouwen
tussen de 16 en 26 jaar uit heel Nederland.Veel koorleden
studeren aan een van de Nederlandse conservatoria en
zongen eerder in het Nationaal Kinderkoor. De zangers
bereiden zelfstandig de partituren voor en komen eens per
maand bijeen voor een studieweekend of studiedag. Het koor
was de afgelopen jaren winnaar van enkele belangrijke festivals:
Tolosa (Spanje, 2003) en Takarazuka (Japan, 2005). Nieuwste
wapenfeit is de cd-opname met koordirigent Eric Ericson. Het
koor geeft concerten en werkt mee aan producties van grote
orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest en het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Beide koren staan onder artistieke leiding van dirigent Wilma
ten Wolde en maken deel uit van de stichting Vocaal Talent
Nederland. Deze stichting wil jong vocaal talent tot bloei
brengen en een opstap bieden naar de professionele muziekwereld. Met ingang van 2006 valt ook het Nationaal Jongenskoor onder de stichting. Informatie: www.vocaaltalent.nl.

In het boekje bij de cd beschrijft Clemens Romijn de muziek
als een kleurrijke excursie door de wereld van de Europese
koormuziek van de afgelopen anderhalve eeuw. ‘De hoofdmoten van de bloemlezing zijn Frans, Duits, Zweeds, met een
klein zijspoor naar Finland. Het programma heeft een veelheid
aan onderwerpen en sferen.Van het overbekende Ave Maria
(Wees gegroet, Maria) getoonzet door de Zweedse Alice
Tegnér tot een verdwaald hondje bij Francis Poulenc.Van een
Spaans getint avontuur op teksten van Garcia Lorca met Finlands bekendste componist Rautaavara tot de weemoed van
een eenvoudig Zweeds volksliedje over een sprookjesprinses
met heimwee. Het menu biedt bekende componistennamen
als Brahms, Reger, Poulenc en Duruflé, maar vooral voor Nederlandse begrippen onbekende namen uit Zweden en Finland.’

‘Eminence grise’ van de koormuziek

De faam van Eric Ericson als koordirigent is in ogen van heel
veel zangers en koordirigenten ongeëvenaard. Zijn hele lange
carrière – hij is van 1918 - heeft in het teken van koormuziek gestaan. In 1945 zette hij zijn eerste kamerkoor op: het
Stockholm Chamber Choir, dat sinds 1988 als het Eric Ericson
Chamber Choir door het leven gaat. Doordat koorconcerten
in Zweden in die tijd voornamelijk in de open lucht plaatsvonden hadden koren doorgaans een luide koorklank ontwikkeld.
Ericsson brak met die gewoonte en stimuleerde en ontwikkelde een veel zachtere koorklank. Kenners omschrijven de
Eric Ericson sound als intiem, luchten en homogeen.
Ericson heeft talloze masterclasses gegeven en gastdirigentschappen vervuld, o.a. met de Groupe Vocal de France, het
RIAS Kammerchor en het Nederlands Kamerkoor. Met dit
koor nam hij de cd Poulenc: Secular Choral Music op. (Globe
GLO 5205). Een fragment hiervan kunt u beluisteren op
www.nederlandskamerkoor.nl.
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Lambert Orkis (links)

De Amerikaanse pianist Lambert Orkis is werkelijk van alle markten thuis. Hij is actief
als solist en als vaste begeleider van violiste Anne-Sophie Mutter en speelt dan graag
hedendaagse muziek. Hij is dik met dirigent Mstistlav Rostropovitsj en gaf met hem
vele benefietconcerten. Maar ook met Jaap Schröder en Anner Bijlsma onderhoudt hij
goede contacten, want het historisch instrumentarium heeft evenzeer zijn interesse.
Mede door zijn optredens met The Castle Trio heeft Orkis als fortepianist inmiddels
een grote reputatie opgebouwd. ‘De fortepiano heeft de manier waarop ik componisten als Beethoven, Schubert en Schumann speel veranderd en verrijkt.’
Hij kan het weten want The Castle Trio, in december in het Netwerk Oude Muziek
voor een aantal concerten, is Trio in Residence van het Smithsonian Museum of
American History. In die hoedanigheid kunnen de musici beschikken over een grote
collectie historische instrumenten. Een luxe die Orkis in de gelegenheid stelt bij elke
compositie de best passende fortepiano te bespelen. Voor het werk van Schumann
en Schubert zweert hij op dit moment bij een fortepiano van Conrad Graf uit 1820.
Omdat dit instrument niet mee kan op reis is hij blij met de Graf-fortepiano afkomstig
uit de collectie van Edwin Beunk die voor de Nederlandse concerten beschikbaar is.
‘Een mooi instrument. Alleen voor de Variaties opus 44 van Beethoven is het eigenlijk
te jong, te modern.’
Niet dat Orkis daar wakker van ligt. Rigide historische correctheid is aan hem niet besteed. ‘Wat is historisch correct? Ik kan nooit Haydn, Mozart, Beethoven of Schubert
zijn die de piano bespeelt. En ik kan zeker niet voor het publiek spelen dat zij hadden. Bovendien is de levenservaring die ik meeneem compleet anders dan die van de
mensen in de vroege negentiende eeuw. Wat ik wel kan is aandacht besteden aan dat
wat de componist op papier heeft gezet, mijzelf verdiepen in de tijd en de omgeving
waarin hij geleefd heeft en bestuderen wat er in die dagen over de uitvoeringspraktijk
werd geschreven. Met dit als bagage doe ik mijn best om de muziek zo te spelen dat
het een emotionele verrijking vormt voor mijn publiek. Als het publiek geraakt wordt,
heb ik mijn werk goed gedaan.’
Paul Janssen
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Zie voor de concertdata van The Castle Trio p. 4
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