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MUZIEK
vitaminen?

Door de dichte concertzalen was het helaas niet mogelijk
liveconcerten te bezoeken. Maar de behoefte om te genieten van
muziek bleef onverminderd of werd door de pandemie zelfs nog
sterker. Zo kwamen deze liefhebbers aan hun dosis muziekvitaminen.
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QUIRIJN KORTHALS ALTES
Quirijn Korthals Altes
studeerde bedrijfseconomie
aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Hij bekleedde na
zijn studie functies bij diverse
banken. Sinds 2013 is hij
werkzaam als private wealth
manager bij ING. Sinds 2016 is
hij lid van de Raad van Toezicht
bij het NMF.
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PETER TRA
Peter Tra studeerde muziek
wetenschappen aan de
Universiteit Utrecht. Hij is
momenteel hoofd Klassieke
Muziek bij TivoliVredenburg.
Daarvoor was hij hoofd
Programmering bij Vredenburg
Utrecht. Ook is hij waar
nemend directeur bij het
Nationaal Jeugdorkest (NJO).

KARMIT FADAEL
De Nederlands-Israëlische
Karmit Fadael studeerde in
januari 2019 af aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
In augustus 2020 componeerde
ze een werk voor het Residentie
Orkest. In 2021 startte de
Stichting Vrienden van het Radio
Filharmonisch Orkest met
een stipendium speciaal voor
jonge, talentvolle componisten.
Het eerste stipendium werd
toegekend aan Karmit.

‘Een dag zonder muziek is ondenkbaar
voor mij. In 1989 heb ik een rondreis
gemaakt door Noord-Pakistan, WestChina (Xinjiang), Tibet en Nepal. Met een
kleine rugzak, zonder walkman. Ruim
een maand zat ik zonder klassieke
muziek. Ik miste het zo dat ik,
mijmerend over de Tibetaanse land
schappen, bedacht wat ik bij terugkomst
als eerste zou luisteren. Het werd de
Vijfde symfonie van Sjostakovitsj. Dat
was de laatste keer dat ik zo’n lange tijd
geen muziek had gehoord.
De liefde voor muziek zat er al jong in
bij mij, maar de liefde voor klassieke
muziek kwam pas later. Er werd thuis
veel klassiek geluisterd, maar ik was
vooral Top 40-fan. Toen ik zestien was,
werd ik van de ene op de andere dag
gegrepen door klassieke muziek. Het
raakte me in mijn ziel. Ik ging naar
concerten en ik was helemaal om. Toen
de concertzalen dichtgingen – ik heb
een abonnement bij drie gezelschappen
dus ik ging regelmatig – ben ik meer
cd’s gaan kopen. Elke donderdag las ik
de recensies in NRC Handelsblad en
bestelde een aantal cd's. Vaak werk dat
ik nog niet kende. Prachtig, zo blijf ik
nieuwe muziek ontdekken. Ik zet thuis
het liefst een liveopname op. Je hoort
dan de spanning en voelt de emotie. Ik
heb zelfs een opname van een van de
mooiste concerten waar ik was –
een uitvoering van Mozart door het
Concertgebouworkest onder leiding
van Nikolaus Harnoncourt in 1983 –
op cd laten zetten. Elke keer als ik het
luister, hoor ik het applaus en voelt het
alsof ik weer in die zaal zit. Gelukkig
kan er inmiddels steeds meer en
mogen musici weer optreden. Ik heb de
eerste concertkaarten al besteld en ik
heb erg veel zin om hen weer live te
zien optreden, want dat blijft toch de
mooiste ervaring.'

‘Met een liveopname hoor je
de spanning en
voel je de emotie’
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‘Ik heb een klein beetje gesmokkeld,
want ik had het geluk dat ik nog redelijk
veel concerten heb kunnen bijwonen.
Op de momenten dat het kon, was
TivoliVredenburg namelijk open. Toch
duurde het door de eerste lockdown wel
81 dagen voordat ik weer livemuziek
hoorde. Bij die eerste noten, die zo
prachtig door de concertzaal galmden,
had ik pas echt door hoe ontzettend ik
het had gemist. Dat heeft veel indruk
gemaakt, die eerste tonen zal ik me nog
lang herinneren. Het was ook erg
bijzonder om te zien hoe het publiek
reageerde. Je zag dat mensen geraakt
waren. Corona heeft voor mij in elk
geval bevestigd hoe belangrijk muziek
is en hoe belangrijk het is om
ervaringen met elkaar te delen. Dat
vind ik een van de mooiste dingen aan
livemuziek. Je maakt samen iets mee,
er is interactie, er ontstaat iets. Die
magie mis je bij bijvoorbeeld
livestreams. Het is natuurlijk heel
anders voor een musicus als je ineens
voor een camera moet spelen, zonder
interactie en zonder applaus aan het
einde van je optreden. Toch hebben we
het afgelopen jaar wel veel streams
uitgezonden. Natuurlijk om ons publiek
te laten genieten van muziek, maar ook
om musici en technici aan het werk te
houden. We hebben mensen
omgeschoold, de juiste apparatuur
aangeschaft en een “stream team”
opgezet. We hebben bijna 90.000 online
bezoekers gehad. Volgens mij was er
dus wel behoefte aan. Ook hebben we
online klassieke pubquizzen gehost. Die
stelde ik zelf samen. Heerlijk om
urenlang het internet af te struinen op
zoek naar mooie fragmenten of
bijzondere verhalen. Aan muziek dus
geen gebrek! Nu bereiden we ons voor
op het nieuwe seizoen met hopelijk veel
concerten en volle zalen. Wij kunnen
niet wachten.’

‘Tijdens de eerste lockdown kreeg ik
een van mijn eerste opdrachten: ik
mocht een stuk componeren voor vijf
aanvoerders van het Residentie Orkest.
Tijdens hun eerste repetitie had ik al
bijna twee maanden geen livemuziek
gehoord. Wat was dat bijzonder! De ziel
van muziek komt live pas echt tot leven.
De sparkle die je dan ervaart, daar kan
geen online concert tegenop. Ik heb het
geluk gehad dat ik het afgelopen jaar
veel muziek heb mogen maken. Zo kon
ik blijven genieten van livemuziek en
het heeft me daarnaast als componist
veel gebracht. Het is zo belangrijk om
bij repetities te zijn, je leert daar als
componist ontzettend veel van. De
afgelopen periode heeft mijn carrière
een flinke vlucht genomen, mede door
de online concerten. Het stuk voor het
Residentie Orkest werd veel gedeeld op
Facebook, daardoor kreeg ik meer
naamsbekendheid. Daarnaast werd ik
door het Radio Filharmonisch Orkest
uitgekozen voor het stipendium van de
Vrienden van het Radio Filharmonisch
Orkest. Hiervoor mocht ik vier stukken
maken en alle orkestrepetities
bijwonen. Het was tijdens de lockdown
soms wel lastig om inspiratie te vinden.
De wereld stond stil, de wereld was
leeg. Hoe haal je daar nou inspiratie
uit? Uiteindelijk heb ik juist die
inspiratieloosheid gebruikt. Met
Nachtgezang heb ik geprobeerd de
situatie waarin we zaten te verklanken.
Het begint met negen klokslagen van de
avondklok. Daarnaast probeerde ik de
schoonheid van de nacht en alles wat
we misten te verwerken in het stuk. Ik
hou ervan om met iets kleins te
beginnen en het dan zo breed mogelijk
te orkestreren, met veel klanken en
kleuren. Komende tijd wil ik me verder
ontwikkelen en mijn eigen stem
verfijnen. Inmiddels zijn ook al een paar
van mijn stukken voor publiek
uitgevoerd. Dat blijft toch magisch…’
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‘De afgelopen
periode is wel
gebleken hoe
ontzettend
belangrijk
muziek is’

‘De ziel van
muziek komt
live pas echt
tot leven’
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