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1 DANIELLE DE NIESE 
THE MOZART ALBUM 

2 PATRICIA 
KOPATCHINSKAJA 

 BEETHOVEN 

VIOOLCONCERT

3 VERONIQUE GENS
 TRAGÉDIENNES 2 

4 LYDIA JARDON
 MIASKOVSKY 

PIANOSONATEN 

5 ANNE-MARIE 
MCDERMOTT 

PROKOFIEV PIANOSONA-

TEN BRIDGE 

1 MELODY GARDOT 
ME ONE AND ONLY 

THRILL

2 ADELE 
19

3 MARIA ANDRADE 
STORIA 
STORIA

4 MADELINE 
PEYROUX 

CARELESS LOVE

5 LJILJANA 
BUTTLER 

FROZEN ROSES

BRON: WWW.CONCERTOMANIA.NLD
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IJ-Salon
Gezellige kamermuziek. Een feestje. Dat 
wil de IJ-Salon. En dus brengen ze, met 
in het achterhoofd beroemde salonniè-
res als George Sand, artiesten bijeen die 
(bijna) ter plekke bedenken wat er gaat 
gebeuren. In september is het thema 
How low can you go? Best laag, in het 
geval van de twaalf cellisten van het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Zij 
werken met zanger Marije van Stralen, 
spreker (en acteur) Hadewych Minis en 
harpist Petra van der Heide. De arties-
ten zitten tussen de luisteraars en 
publieksparticipatie is hier geen vies 
woord. Je achterin verstoppen heeft 
dus geen zin. 
# IJ-Salon, zondag 27 september 15 uur, 
Muziekgebouw aan ’t IJ

Opzij-lezers kunnen de IJ-
Salon met korting bezoeken; 
meer info op www.opzij.nl 

 Bij klassieke muziek hoor je stil te 
zitten en je mond te houden. 
Toch? Violiste Eva Stegeman 

(38) vindt dat het andersom moet zijn: 
‘Noten die zo intens klinken, dat 

je vanzelf je adem inhoudt.’ 
Die muziek brengt ze op haar 
eigen festival in Den Haag.
Naar een concert gaan 
wordt een steeds grotere 
uitdaging, vindt ze. ‘We zijn 

gewend geraakt aan bankhan-
gen. Aan almaar bewegende 

beelden. De hedendaagse omgeving 
sneeuwt alle andere zintuigen onder.’ 
Daarom wil ze tijdens het Internationaal 
Kamermuziekfestival Den Haag, waar-
van ze artistiek leider is, een omgeving 
creëren die mensen prikkelt. ‘Zodat ze 
hun oren voorrang geven. Reikhalzen 
in plaats van achterover leunen.’
Stegeman zette haar festival in 2003 
op en was daarmee een pionier; inmid-
dels organiseren steeds meer musici 
hun eigen festival, zoals klarinettist 
Lars Wouters van den Oudenweijer in 
Den Bosch en violiste Janine Jansen in 
Utrecht. Stegeman: ‘Het is een manier 
om stukken te spelen waar je normaal 
niet aan toekomt. Voor mij gaat het 
vooral om het scheppen van een ambi-
ance die ik elders vaak mis. Iets wat je 
niet volgende week in een willekeurig 
ander theater kunt beleven. Een 
momentopname.’ 
Zo koppelt ze musici die normaal niet 
op hetzelfde podium staan. ‘Mensen van 
wie ik verwacht dat ze samen voor vuur-

VUURWERK

Fantasietaal
Je hoeft zangeres Greetje Bijma niet 
per se te verstaan om haar te begrij-
pen. En dat kan ook niet altijd. Met de 

Malinese Zoumana Diarra maakt ze 
een intrigerend improvisatiepro-

gramma in fantasietaal. Het klinkt 
Afrikaans, maar ook jazzy en klassiek. 
Diarra speelt kora, een soort harp. Hij 

kwam naar Nederland omdat hij er 
een idyllische afbeelding van had 

gezien op een blikje gecondenseerde 
melk. Uiteindelijk vond hij hier een 

muzikale geestverwant.

# Voor speellijst zie www.greetjebijma.com

werk zorgen. We zijn maar een paar 
dagen bijeen, waarin alles moet gebeu-
ren. Repeteren en spelen. Voor routine 
is geen ruimte.’
Het thema van dit jaar is ‘trendsetters’. 
‘Componisten van vroeger waren de 
vernieuwers van hun tijd. Dat is een cli-
ché, maar wel een waarmee ik elke dag 
bezig ben.’ Vaak worden zo veel moge-
lijk de omstandigheden waarin muziek 
ontstond nagebootst, op oude instru-
menten bijvoorbeeld. ‘Maar ik ben 
meer bezig met het gevoel. Wat dreef 
een componist om het radicaal anders 
te doen dan zijn voorgangers? Hoe 
ervoeren musici die het uitvoerden 
dat?’
Haar favoriete programma is rondom 
Schönberg, die een eeuw geleden de 
twaalftoonstechniek uitvond. ‘We spe-
len Verklärte Nacht. In het Nederlands 
laat zich dat slecht vertalen, maar het 
gaat over transformatie. Een proces 
doormaken. Emotioneel, en verwarrend. 
Dat stuk spelen is in zekere zin groeps-
therapie. Het beluisteren ook. In een 
half uur maak je verschrikkelijk veel 
mee. En uiteindelijk wordt alles lang-
zaam stil.’

# 11 t/m 20 september, diverse locaties. 
Gratis toegankelijke muzikale architectuur-
wandeling op Open Monumentendag. 
www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl  

VAN 
OPZIJ 
muziek

M
A

R
CO

 B
O

R
G

G
R

EV
E

EM
EL

IE
 S

C
H

A
FE

R

SEPTEMBER 2009 de vrouwelijke opinie OPZIJ  

OZ09_cultuur_   78 10-08-2009   12:26:59


