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VEELZIJDIG VIOLIST

Yannick Hiwat

Yannick Hiwat verrijkt de klassieke
viooltraditie door nieuwe wegen
in te slaan. In zijn composities
verwerkt hij invloeden uit de hele
wereld. 'Het hokje waarbinnen
mijn muziek past, is voor mij als
maker totaal niet relevant.'
Tekst Manon Marijs

D

e Rotterdamse volist en componist Yannick Hiwat mengt
jazz met klassiek en voegt daar moeiteloos hiphop, Surinaamse en Afrikaanse muziek bij. En dat alles op een
zevensnarige viool. Tijdens het Nederlands Vioolconcours &
Festival treedt hij op met het Yannick Hiwat Kwintet.
Je begon als klassiek violist. Wanneer besloot je om meer de
jazzkant op te gaan?
Yannick: ‘Mijn droom om klassiek violist in een symfonieorkest
te worden, veranderde toen ik in Rotterdam op de havo voor
muziek en dans zat. Daar groeide mijn belangstelling voor die
andere kant van de viool. Ik zat in de klas met allemaal fantastische, getalenteerde musici: funkdrummers, popzangeressen en
gitaristen die stuk voor stuk supergeïnteresseerd waren in
elkaars muziek. Als we klaar waren met de verplichte lessen,
bleven we vaak op school hangen om met z’n allen muziek te
maken. Zo kwam ik in aanraking met improviseren en raakte ik
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ook niet te missen

Vioolconcours

HET NEDERLANDS VIOOLCONCOURS & FESTIVAL
LAAT JE ALLE FACETTEN VAN DE VIOOL BELEVEN MET
CONCERTEN VAN NIEUW ÉN GEVESTIGD TALENT. ER
WORDEN PRIJZEN UITGEREIKT IN VERSCHILLENDE
CATEGORIEËN. EEN GREEP UIT DE HIGHLIGHTS.

BEETHOVENMARATHON

‘IK KAN J DILLA TERUG
HOREN IN MIJN MUZIEK,
MAAR OOK D’ANGELO OF
BEETHOVEN’
eraan gewend om niet constant bladmuziek te gebruiken. Ook
bezochten we allerlei concerten. Zaten we de ene keer bij het
Rotterdams Philharmonisch Orkest en de week erna bij funken jazzsaxofonist Maceo Parker. Ik werd – en word! – geïnspireerd door veel verschillende muziekstijlen en dat is terug te
horen in mijn muziek.’
Dus die klassieke orkestbaan is er nooit gekomen?
‘Nou, die vond ik dus wel, haha. Ik heb er mijn conservatoriumopleiding zelfs tijdelijk voor onderbroken. Ik speelde twee jaar
in Durban, Zuid-Afrika, in een orkest. Maar toen ik weer terug
was in Nederland, merkte ik dat het merendeel van mijn muzikale projecten gericht was op improviseren met jazz-, pop- en
hiphopartiesten. Omdat ik het zelf componeer, voelt het meer
als mijn eigen muziek. Ik speel nog steeds met klassieke orkesten mee, maar binnen mijn solistische carrière met het Yannick
Hiwat Kwintet ligt de focus op jazz.’

Fotografie Venour, Brendon Heinst, Isabelle Rozendaal

Kunnen we dit jaar een debuutalbum verwachten?
‘Met het Kwintet werk ik daar inderdaad aan! Super-Sonic Jazz
heeft trouwens net een single van ons uitgebracht. Verder ga ik
op tournee met The Soulful Congregation én tour ik door
Europa en Amerika met Chinek Orchestra, een klassiek orkest
uit Londen.’
Je lijkt je inspiratie overal vandaan te halen. Hoe zit dat?
‘Het is niet mijn missie om bepaalde muziekstijlen expres in
mijn werk op de voorgrond te zetten. Dat voelt een beetje
geforceerd. Eigenlijk kan ik pas horen wat me heeft geïnspireerd op het moment dat het stuk af is. Het is een heel intuïtief
proces: ik kan dan J Dilla terug horen, maar ook D’Angelo of
Beethoven. Nu luister ik bijvoorbeeld veel naar quartet, een
gospelstijl uit de VS. En een tijd geleden heb ik voor een project
heel bewust muziek uit de Shanti-regio en Shona-muziek uit
Zimbabwe bestudeerd. Al die invloeden kun je in mijn hedendaagse composities misschien nog wel terugvinden, maar dat
is niet opzettelijk. Het hokje waarbinnen mijn muziek past, is
voor mij als maker totaal niet relevant. Zolang ik maar de juiste
emotie in mijn muziek kan leggen.’

Tien vioolsonates in chronologische volgorde
door Oskar-Backprijswinnaars en musici als Liza
Ferschtman (viool) & Enrico Pace (piano), Frederike
Saeijs (viool) & Thomas Beijer (piano) en Michael
Foyle (viool) & Maksim Št šura (piano).
> 26 januari, TivoliVredenburg

DIAMANDA DRAMM
Violiste Diamanda Dramm wil een
nieuw en jong publiek bereiken.
Dat doet ze met haar soloalbum
BEASTINGS, en met originele
voorstellingen waarin zij geheel
nieuwe klanken uit haar viool
tovert. Tijdens het Nederlands
Vioolconcours zal ze BEASTINGS live
presenteren, samen met zes
violisten tussen 14 en 17 jaar.
> 28 januari, Zimihc theater Zuilen

EMMY STORMS
De eigenzinnige violiste Emmy Storms
maakt samen met haar collega’s
Lenneke van Staalen (viool), Cynthia
Liem (piano) en Heiko Dijker (tabla)
een spannende mix van Indiase en
Westerse muziek. Met het concert
dat ze nu geeft in Utrecht, won ze de
GrachtenfestivalPrijs 2019.
> 29 januari, Podium Hoge Woerd

HOOGTEPUNTEN HALVE FINALES
Tijdens een lunchconcert worden de hoogtepunten
uit de halve finales van het Nederlandse
Vioolconcours herhaald. De vakjury’s van de
verschillende categorieën maakten een selectie
van de mooiste prestaties van deelnemers die de
finale net niet hebben gehaald, maar die wel grote
indruk hebben gemaakt.
> 1 februari, Smeezaal Bartholomeus Gasthuis

FINALE ‘OSKAR BACK’
De finale van het Nederlands
Vioolconcours categorie ‘Oskar
Back’ is de climax van drie
weken waarin talenten tussen
18 en 26 jaar strijden om de
hoogste eer. Drie finalisten
spelen solo met het Residentie
Orkest (foto) onder leiding van
chef-dirigent Anja Bihlmaier.
> 1 februari, TivoliVredenburg

Het Yannick Hiwat Kwintet treedt op 31 januari op in
Podium Hoge Woerd

Nederlands Vioolconcours & Festival
11 januari t/m 2 februari, diverse locaties

podiumhogewoerd.nl

www.nederlandsvioolconcours.nl
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