NEDERLANDSE VIOOLDAG

Een bruisende Viooldag
De Nederlandse Viooldag 2021, georganiseerd door het Nederlandse
Vioolconcours, vond plaats op 24 oktober in het Utrechts conservatorium.
Het was een dag voor violisten in de leeftijd van 6 tot en met 26 jaar en hun
viooldocenten. Godelieve van Zijl was erbij.
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Godelieve van Zijl

Van alle kanten komen ze het Utrechts Conservatorium
binnenlopen: kleine en wat grotere violistjes met ouders
en soms broertjes en zusjes, tot een paar kinderwagens
aan toe. En natuurlijk hun viooldocenten. Ze verdelen zich
over het gebouw voor het ruime aanbod aan masterclasses, workshops, voorbereidingsconcerten, gegeven door
topdocenten, componisten en zelfs een instrumentenmaker. En dan is er nog een lunchpauzeconcert door het
Domstad Jongstrijkorkest en het Viotta Voorbereidend
Ensemble (onder leiding van Esther Damsma-in ’t Groen).
En om 3 uur het prachtige slotconcert door de docenten
zelf.
Waar te beginnen? Er is zoveel te kiezen. Ik start met de
masterclass door Daniel Rowland, en val met mijn neus in
de boter. De 13-jarige violiste speelt het eerste deel uit het
vioolconcert van Max Bruch. Daniel blijft niet stilzitten.
Vanuit allerlei posities in de zaal luistert hij naar het spel,
geeft uitleg en demonstreert allerlei klankkleuren. Het
draagt bij tot een expressievere, intensere toon. Kleine
tips (“Begin net iets later” bijvoorbeeld) geven meteen een
intiemer klankresultaat. De plek van de stok, het vibrato,
even lopen, je energie goed verdelen, de zwaartekracht,
het vertellen van een verhaal. Het komt allemaal aan de
orde.
Ik ga door naar een vol leslokaal met allemaal jonge kinderen en hun (groot)ouders, die zeer geconcentreerd bezig zijn
met het bouwen van hun eigen strijkinstrument. “Vind je
het leuk?” vraag ik een jong meisje. “Ja ja”, maar ze heeft
geen tijd voor een praatje. Ze is net bezig een plastic bakje
in een klankkast om te toveren onder de bezielende leiding
van Jacob Plooij.

Componisten
Nu op weg naar de componisten. In samenwerking met
ESTA Nederland geeft Ilona Sie Dhian een workshop voor
viooldocenten die hun leerling(en) hebben opgegeven voor
vioolconcours Iordens A of B. Op deze Viooldag zijn de componisten van het verplichte stuk (per leeftijdscategorie)
aanwezig. Onder meer Morris Kliphuis van Car Chase Music,
een stuk dat vooral over ritme gaat. Morris vertelt hoe je de
puls in de groove-gedeeltes kunt oefenen. Hij komt uit de
elektronische muziek. Ilona vertaalt de technische moeilijkheden in studeertips.
Er vindt een levendige discussie plaats tussen de paar aanwezige docenten. Over glissandi, flageoletten, de beleving
van de muziek, timing, dubbelgrepen. En ja, hoe houd je het
leuk voor de leerling? “Je moet het zelf leuk blijven vinden”,
oppert één van de aanwezige docenten. Ilona noemt dat
de beste leraar nog altijd het podium is. “Geef eens een
opdracht mee tijdens een try-out, zoals samen swingen, lol
hebben, jammen, praten, lopen. Jezelf opnemen.”
Helaas moet ik de presentatie van Martijn Padding en
Joey Roukens missen, net als de workshop van Shunske
Sato over de authentieke uitvoeringspraktijk, de workshop Verhalend improviseren met Jasper de Clercq voor
de deelnemers van de jeugdorkesten, en de kamermuziek
workshop door het Ragazze Quartet. Maar ik ben wel
getuige van dit kwartet als zij met verve een jonge vrouw
begeleiden in het Rondo van Mozart. Dit is de workshop
Play/conduct door Wouter Vossen, concertmeester van het
Residentie orkest. Boeiend dat de kandidate zich dankzij
de suggesties van Wouter solistischer durft op te stellen, het kwartet beter aangeeft en samen de muziek laat
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beleven. Van belang is het om de orkestpartijen (die nu
gespeeld worden door het kwartet) heel goed te kennen, te
weten wanneer een blazer inzet en wanneer hij eerst moet
ademen.
Hoog niveau
Na een korte lunch vlieg ik naar de masterclass van Peter
Brunt, altijd garant voor een hoog niveau en een respectvolle, positieve benadering. We krijgen een aanstekelijke
podiumpresentatie te zien en te horen van een stuk van
John Novack (Cockles uit 1999) door een jonge violist en
pianiste. Naast technische en muzikale tips/voorstellen in
dit ragtime-achtige stuk gaat Peter in op de bewegelijkheid
van de kandidaat. Bewegingen dienen de klank te ondersteunen. Ter illustratie krijgt de jonge kandidaat een rugzakje tussen zijn knieën – in plaats van een pilates-bal. Hij
mag zelfs op één been spelen, tot hilariteit van de toehoorders, die aandachtig het klankverschil proberen te horen.
Dan is het tijd voor het prachtige, verrassende slotconcert
in een volle Fentener van Vlissingenzaal, met onder andere
Shunske Sato, Daniel Rowland en Diamanda Dramm. Al
met al was het een fantastische, inspirerende dag, niet
alleen voor mij, maar vooral voor de in groten getale aanwezige jeugd. Daar moeten we het toch van hebben. Zij
mogen allemaal meedoen met het Open Podium op 15 en 16
januari, en met het Violenorkest op 29 januari 2022!

advertentie

De Jonge
Makers
Muziekprijs
van Tim Kliphuis

Mart Roegholt

De Jonge Makers Prijs is een nieuwe, vijfde
categorie in het Nederlands Vioolconcours.
Deze nieuwe prijs is bedoeld voor violisten
en hun ensembles die andere dan klassieke
genres spelen. Dat kan zijn jazz, folk,
Arabische of Indiase muziek, urban of pop.
Leeftijd en technisch niveau bevinden zich
op het niveau van de Oskar Back Prijs.
Inschrijving staat open voor soloviolisten
en voor ensembles waarin een violist de
leidende rol heeft. Tim Kliphuis, de curator
van deze categorie, vertelt over het hoe en
waarom.
Tim Kliphuis: “Het Vioolconcours kijkt meer dan vroeger naar buiten. Eén van de wensen is al enige tijd om
ook de niet-klassieke viool in het concours op te nemen,
maar dan wel op een hoog technisch niveau. Het conservatorium van Amsterdam heeft een programma
waarin studenten een master in improvisatie en nietklassieke muziek kunnen halen. In Rotterdam studeren
studenten af in diverse soorten wereldmuziek. Op elk
conservatorium wordt tegenwoordig improvisatie aangeboden. In Amsterdam doe ik dit in de klassieke afdeling en begeleid ook de improvisatie-masters, en in Den
Haag geef ik jaarlijks workshops. Dit alles betekent dat
de niet-klassieke poot volwassen is geworden.
“Strijkers krijgen steeds meer alternatieven om zich
in te specialiseren en op de podia te profileren. Steeds
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meer podia boeken ook genre-overstijgende programma’s
zonder muzikale grenzen. Het wordt dus tijd dat we dit
nieuwe terrein in het Vioolconcours opnemen. Kandidaten
die niet in het klassieke programma passen, kunnen zich
opgeven voor de Jonge Makers Prijs. We weten dat ze er
zijn en we willen ze vinden. De basisregel is dat er in hun
muziek improvisatie en compositie aan te pas komen, dat
de kandidaat soloviolist of bandleider is en een belangrijke
rol in de productie heeft.”
De jury bestaat uit Frankie Gavin (Ierland), Annbjørg Lien
(Noorwegen), Yassine Boussaid (directeur De Meervaart),
Merel Vercammen (violist) en Tim Kliphuis (niet-stemmende voorzitter).
Musicus nieuwe stijl
“De voorrondes zijn online. In december worden de finalisten bekendgemaakt. De finale op 28 januari 2022 wordt
een spetterende avond in Tivoli Vredenburg. Het concours
wordt onderdeel van een nieuw festival, De Nacht van de
Viool, van 6 uur tot 12 uur ‘s nachts, waar eerst de finalisten optreden, en vervolgens allerlei beroemdheden uit
de sector, zoals Pablo Rodríguez, Yannick Hiwat, Frankie
Gavin en Annbjørg Lien. Ikzelf heb de eer om ze allemaal
aan het eind van de avond in een superjam samen te
brengen. Dat zal de kandidaten hopelijk meteen een hoop
nieuwe inspiratie geven.
“Het Nederlands Vioolconcours kijkt met een open blik
naar de musicus nieuwe stijl: naast klassieke hoogvliegers komen er nu violisten aan met een klassieke basis en
daarbovenop een andere stijl. Het vertrekpunt blijft wel de
klassieke technische traditie, dus niet de autodidact. Studenten zien ook wel degelijk het belang daarvan in.
“Ikzelf sta binnenkort in de NTR-matinee. Ik weet zeker
dat ik daar niet gestaan had als ik niet een klassieke con-

servatoriumgraad had gehad. Bovenop die technische
basis bouwen studenten de creativiteit van hun eigen stijl.
Dat is iets wezenlijk anders dan een rapper die Beethovensamples door zijn muziek weeft, of een Jacques Loussier,
die jazz-arrangementen van Bach maakt. Eén van de
opdrachten van de Jonge Makers Prijs is dat de deelnemers
een bewerking maken van een klassiek stuk, maar dat dan
echt in een originele nieuwe vorm.
“Ik omarm de muzikale kwaliteit van alle genres. Er is óók
een topniveau op andere vlakken dan de klassieke viool.
En dat brengen we samen, zonder de grenzen van jazz,
folk, pop enzovoort.”
Festivalavond
“Tegen de Arco-lezers zeg ik ten eerste: Kom het beleven.
Dit is niet zomaar een concours, maar een festivalavond
waar je blij kunt worden, je kunt verbazen en inspiratie
kunt opdoen voor je viool- of cellopraktijk. Elke docent
doet vast op zijn tijd met zijn leerlingen een stukje tango,
Ierse fiddle of klezmer. Hier ga je dit live beleven, gespeeld
door de beste vakmensen in hun genre.
“Ten tweede: In de niet-klassieke muziek staat de tel –
noem het de swing, de groove, de puls – op nummer 1.
Dat is wezenlijk anders dan onze klassieke manier van
omgaan met ritmiek: die neemt veel rubato’s en vrijheden
en gebruikt de metronoom niet om op te dansen. In ritmemuziek (jazz, pop, wereldmuziek en folk) is de verbinding
met dans nog heel sterk, waardoor het ritme dwingend
moet zijn. We noemen dit groove, of swing. Lang geleden
was klassieke muziek ook dansmuziek, maar we zijn weggedreven van de puls. Onze leerlingen en wijzelf kunnen
op de Nacht van de Viool dit pulsgevoel weer terugvinden!”
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