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Echo 2022 is hét sectormoment waarop we de staat van de klassieke muziek tegen

het licht houden, onze voornemens aan een reality check onderwerpen en

vooruitblikken op de toekomst. Is het nog wenselijk om intensief internationaal te

touren, of is de toekomst lokaal? Welke nieuwe artistieke projecten en formats zijn

ontstaan uit de digitale omslag? Hoe kunnen we inclusiever en fairder te werk

gaan? Hoe versterken we de banden met bestaande en nieuwe publieken? Hoe kan

klassieke muziek haar plek in de samenleving opeisen en welke rol speelt

maatschappelijk engagement hierbij?

Joost Fonteyne (Klarafestival): “We zouden alles anders doen na corona. Maar is dat wel

zo? Ik krijg opnieuw aanbiedingen om van hot naar her te vliegen. Ging dat niet duurzamer

worden? We doen allemaal dapper door om de schade in te halen van voorstellingen die we

de afgelopen jaren niet gehad hebben. En die moéten dan nu allemaal geprogrammeerd. Het

is misschien scherp uitgedrukt, maar rijden we met die overvolle programmaties niet als een

pletwals over ons publiek? Gaan we het echt anders doen of is dat maar een illusie?”

Moderator Olav Grondelaers: “De volgende gasten gaan over deze kwesties in gesprek:

Liebrecht Vanbeckevoort (concertpianist), Benjamin Glorieux (cellist en componist), Tamar

Brüggemann (directeur Wonderfeel Festival) en Pak Yan Lau (geluidskunstenaar en

componist).”

Benjamin Glorieux: “Het Festival Kortrijk 2022 dat ik mee cureerde is net afgelopen. Het

was fijn en anders. Tijdens corona hebben we het  publiek meer online bereikt. Ik gaf toen

even les en ben begonnen met gekke filmpjes te maken als mijn alter ego Wilhelm. De

studenten vonden het fantastisch. Daarna heb ik wel veel concerten kunnen spelen, ook

dankzij het festival, en ik had subsidie die bleef doorlopen, dus ik moest me financieel weinig



zorgen maken. Het was mooi weer en in weerwil van alle verdriet was het in mijn privé-cocon

wel een mooie periode. Er waren subsidies om publiek te kunnen bereiken en ik kon

projecten doen die ik anders nooit gedaan zou hebben. Met een obscuur eigen project in de

kerk bij ons thuis bijvoorbeeld kon ik online 600 mensen bereiken die ik anders misschien

nooit zou bereiken.”

Tamar Brüggeman: “Op het driedaags Wonderfeel festival kan je  luieren en luisteren

naar klassiek in open lucht. Enkel de editie begin april 2020 werd afgelast, nadat duidelijk

werd dat het met corona niet de goede kant opging. Daardoor konden we ons snel op andere

dingen concentreren. We konden bijvoorbeeld een compositie laten schrijven voor een

solo-instrument die nadien digitaal over heel Europa reisde. Veel Belgische festivals hebben

ook meegedaan aan dit project, zoals het Festival van Vlaanderen Gent en Lunalia. In totaal

is de compositie 55 keer uitgevoerd op anderhalf jaar tijd.”

“Daarnaast hebben we nog een andere productie gemaakt rond Griekse mythologie. Het

project is uitgekomen in samenwerking met Carousel en ging digitaal in première tijdens

Lunalia. Ineens was er dus tijd om totaal andere dingen te doen. Dat betekent niet dat het

niet heel druk was met Wonderfeel, want een festival afzeggen kost zowat evenveel tijd en

moeite als het opstarten.”

Olav Grondelaers: “Pak Yan Lau, jij maakt heel tactiele muziek. In hoeverre heb jij

digitaal gewerkt? Kan dat überhaupt digitaal?”

Pak Yan Lau: “Ik heb een paar keer een concert gestreamd, maar dat vond ik niet zo fijn.

Als we streamen, dan moet dat hoogtechnologisch gebeuren met een hele ploeg met de juiste

camera’s en geluidstechniek. Ik werk heel hard in situ met de akoestiek van de ruimte en dat

is op een digitale manier niet evident. Tijdens corona heb ik drie keer een concert gestreamd.

Eén keer was dat in Werkplaats Walter met een hele goeie ploeg, de andere keren waren een

beetje teleurstellend. Het is dus niet zo mijn ding, omdat mijn muziek moeilijk digitaal over

te brengen is. Het menselijk oor luistert niet op die manier, stereo is niet hetzelfde als

surround, dan zou je statische luidsprekers in de living moeten hebben.”

Liebrecht Vanbeckevoort: “Tijdens corona heb ik samen met tenor Thomas Blondelle

het platform musiCOVIDeo bedacht. Het is een product van de tweede lockdown. Bij de

eerste lockdown had ik zoals iedereen gemengde gevoelens. Een deel van je inkomen is naar

de vaantjes, terwijl ik net heel wat gepland had op dat moment. Maar het was goed weer en

die periode kunnen doorbrengen met mijn gezin thuis had ook veel charmes. Het klinkt

misschien raar, maar ik heb er eigenlijk erg van genoten. Het was op een manier een zegen

dat de wereld even stopte met draaien. Sinds de Koningin Elisabethwedstrijd was ik aldoor

bezig geweest, dus ik heb geprobeerd om op een positieve manier om te gaan met die periode

van rust na dertien jaar werken. Los van het financiële verlies was de eerste lockdown dus

ook wel mooi.”

“Tijdens de tweede lockdown eind oktober is musiCOVIDeo ontstaan na een gesprek met

mijn goede vriend Thomas Blondelle. We wilden samen iets doen en hebben opnames

gemaakt bij Concertgebouw Brugge van een zogenaamde adventskalender. Er gaat niets

boven live spelen, maar uit noodzaak moesten we streamen en dat was ook ok. We zijn gaan

investeren in onze samenwerking en hebben geprobeerd om een gooi te doen naar ons

publiek, hen een hand te reiken. We hebben nagedacht over welke verpakking zou kunnen

werken en op die manier kwamen we bij de adventskalender: van 1 tot 25 december hebben

we dagelijkse een video gemaakt die mensen in hun mailbox kregen. Die video’s duurden 5 à



7 min, net lang genoeg om de aandacht vast te houden. De tweede Symfonie van Mahler zou

niet lukken digitaal. musiCOVIDeo was heel succesvol en dus dankbaar om te doen.”

“Er kwam toen veel gratis uit, digitaal, maar bij ons kon je intekenen op de video’s tegen

betaling. De prijs van musiCOVIDeo was al bij al wel democratisch: 50 euro, dat is twee euro

per video. Een paar honderden mensen schreven zich in. Gratis zou je misschien meer

mensen bereiken, maar de sector had het moeilijk. Niet dat we niet aan benefieten willen

meedoen of niet genereus zijn, maar alles gratis doen, dat gaat gewoon niet. Was

musiCOVIDeo een financieel succes? Genoeg om de kosten te dekken en toch een tweetal

maandlonen eruit te halen. In die tijd heeft de kunstensector ook een beetje kunnen rekenen

op goodwill van mensen. Zeker met de tweede lockdown hadden mensen echt compassie,

maar nu na twee jaar corona vlakt dat wel wat af. We zijn wel even op dat gevoel kunnen

blijven surfen om in de uitgebreide netwerken naar mecenassen op zoek te gaan. ”

Olav Grondelaers: “Tamar, hebben jullie ooit overwogen om Wonderfeel digitaal te

doen?”

Tamar Brüggeman: “Nee, we hebben het wel besproken, maar zoals ook aan bod kwam in

de keynote van Reinoud Van Mechelen daarnet: live kan niet vervangen worden. Bij

Wonderfeel gaat het voor het publiek niet per se alleen over het concert of de uitvoering. Het

gaat over de hele beleving, de ontvangst, het weiland, de natuur, de voeten in het zand... Er is

een publieksonderzoek gedaan daarover en daaruit blijkt dat de musici eigenlijk de minst

belangrijke reden zijn waarom mensen komen. De eerste reden is de combinatie natuur en

muziek.”

Benjamin Glorieux: “Maar geldt dat ook niet voor het digitale aanbod? Ik hoorde mensen

soms zeggen: “ik maakte het tijdens de stream gezellig met nootjes en pintjes” of “je kon

terwijl je keek en luisterde ook nog strijken”... Maar je hebt geen controle over de technische

kant van de apparatuur waarmee de mensen luisteren, dus die eisen moet je achterwege

laten.”

Pak Yan Lau: “Op een gegeven moment was er heel veel - misschien zelfs te veel - aanbod

online. Ik was blij om sommige van die concerten te zien, bijvoorbeeld iets dat live gestreamd

werd  uit Japan, want ik zou er fysiek nooit kunnen geraken. Maar na een aantal van die

streams heb je het ook wel een beetje gehad.”

Olav Grondelaers: “Er zijn dus enorme stappen vooruit gezet in het elkaar online

ontmoeten, tot concerten toe. We kunnen intussen terug fysiek samenkomen, maar hebben

digitaal heel veel bijgeleerd. Op welke manier zou het digitale op dit moment nog een

meerwaarde kunnen bieden?”

Benjamin Glorieux: “Het is inderdaad een combinatie van beide. Neem nu de Digital

Concert Hall van de Berliner Philharmoniker: acht jaar geleden had ik onmiddellijk iets van

yes. Je kan met de partituren de celloconcerto’s meespelen en volgen, dat was al zo

pre-corona. Dat soort initiatieven kunnen verder blijven ontwikkelen, het live gegeven en het

digitale kunnen elkaar beïnvloeden. Misschien is er dan wel een digitale versie van

Wonderfeel mogelijk?”

Liebrecht Vanbeckevoort: “Het is inderdaad een en-en. Alles wat we geleerd hebben over

het digitale moeten we niet zomaar weggooien. Er zijn goede tools en muzikanten hebben

vanalles geleerd over hoe ze mooie opnames kunnen maken en op welke manier ze die

kunnen “verpakken” naar de mensen. Het is een goede oefening geweest, als is het maar om



in de toekomst bewuster en meer doelgericht mensen te bereiken, bijvoorbeeld via korte

trailers om hen warm te maken voor wat er live gaat gebeuren. Dat was al een beetje zo voor

corona, maar deze generatie van artiesten kan er nu bijna spelenderwijs mee omgaan.”

“Ik heb ook beroep gedaan op de Culturele Activiteitenpremie. Ik heb er zelf niet veel aan

verdiend, maar het heeft sommige mensen wel iets opgeleverd: een deel ging naar de

stemmer, een deel naar de technicus en dan is er nog een paar honderd euro voor de artiest.

Maar als je het slim aanpakt, kan je niet enkel een livestream doen, maar heb je ook

promomateriaal dat je nadien kunt gebruiken. Je moet dus ook de goede dingen zien en

benoemen die gebeurd zijn.”

Tamar Brüggeman: “Ik ben helemaal niet tegen het digitale. Ik heb bijvoorbeeld erg

mooie online lezingen bijgewoond. Ik zat bij Stephen Fry in de huiskamer en zo, maar ik voel

ook wel veel voor een tegenbeweging. Ik zou bijvoorbeeld heel graag bij Wonderfeel aan de

ingang alle telefoons innemen. Geen foto’s en video’s meer, als je er niet was, heb je het

gemist.”

Pak Yan Lau: “Daar ben ik het mee eens. Ik ben erg betrokken bij de impro scene. Daar

gebeurt alles in het moment zelf, en zo leef ik ook. Als mens moet je niet alles hebben

meegemaakt, ik moet niet naar de Himalaya, het volstaat om datgene mee te maken wat jou

raakt.”

Olav Grondelaers: “In welke mate is het publiek dankzij het digitale aanbod verbreed en

verdiept? Iemand van Handelsbeurs zegt bijvoorbeeld dat 70% van de online bezoekers nog

nooit in Handelsbeurs was geweest. Liebrecht, hoe zat dat met musiCOVIDeo?”

Liebrecht Vanbeckevoort: “Die verhouding lag wel anders. Het ging om zo’n 70%

getrouwen, schat ik. De anderen tekenden in uit sympathie, denk ik: familieleden die nog

nooit naar een concert waren geweest bijvoorbeeld en in een crisismoment willen steunen.

Nadien willen ze het wel eens live meemaken en vragen ze wanneer ik speel. Er is dus zeker

een nieuw publiek aangeboord, maar we moeten het ook niet overschatten.”

“Als ik mijn ander petje opzet als curator van het festival Klassiek Leeft Jong in

Knokke-Heist, dan kon ik dankzij de lockdowns en het digitale aanbod heel makkelijk andere

ensembles aan het werk horen als prospectie. Als ik mails kreeg van ensembles die wilden

komen spelen, kon ik hen online volgen. Initiatieven om een nieuwe publiek aan te boren

zoals Podium 19 of de Tootssessies hebben tot mijn ontgoocheling maar kort geduurd. Zo’n

dingen zouden vaste waarden moeten zijn in het aanbod van de oude media. Als het gaat

over het aanboren van een nieuw publiek, muziek breder bekend maken of tegenvallende

ticketverkoop bestrijden, dan moeten we van deze digitalisering leren om een breder publiek

te bereiken via nieuwe platformen.”

Olav Grondelaers: “Een digitaal aanbod zou enerzijds inclusiever zijn, maar anderzijds

heeft ook niet iedereen er toegang toe. Wat is jullie aanvoelen daarover?”

Benjamin Glorieux: “Ik ben er zeker van dat de meerderheid van die 600 mensen die ik

met het concert in de kerk heb kunnen bereiken, niet gekomen waren anders. Het ging

vooral over mensen met een gezin of die moeilijk te been zijn.”

“Het gaat ook zo vaak over geld. Ten tijde van de Culturele Activiteitenpremie was er een

totaalbedrag dat verdeeld werd. In Wallonië kwam er een vergelijkbaar voorstel vanuit de



politieke wereld, maar dat ging maar om een fractie van dat bedrag voor al die Waalse

artiesten. In Nederland is er dan op de een of andere manier meer geld, maar is het deeltijds

kunstonderwijs helemaal geprivatiseerd… De discussie gaat soms in se over geld en de steun

die wij als sector krijgen. Digitaal kan iedereen een beetje zijn eigen zin doen. Ik maakte

bijvoorbeeld die filmpjes als Wilhelm, een ander had onmiddellijk een prachtige website

waardoor ik het kneusje leek. De hele sector wordt dan een beetje tegenover elkaar gezet: “ik

ben digitaler of sneller of…” Moet de overheid daarvoor budget geven? Gewoon “alsjeblieft,

doe maar”, zonder knowhow? Dan wordt iedereen aan zijn lot overgelaten.”

Pak Yan Lau: “Een nieuw publiek aanboren en een laagdrempelige instap, dat ligt eigenlijk

in het onderwijs. Je moet aan de wortels beginnen. Mensen gaan niet plots interesse in iets

hebben als ze het niet kennen en het niet ergens op hun weg komt. Veel scholen zijn nu niet

echt met klassieke muziek bezig en gezinnen ook niet, maar eigenlijk zou dat een inclusief

deel moeten zijn van je basisopleiding. Dat kan heel kleinschalig door bijvoorbeeld klassieke

muziek op te zetten op de achtergrond terwijl kinderen de klas binnenkomen. Daar begint

het echt.”

Tamar Brüggeman: “Ik ben geen expert in onderwijs en de plek die klassieke muziek

krijgt daarin, maar bij mijn kinderen is klassieke muziek totaal niet aanwezig op school. Bij

ons in Nederland zijn de muziekscholen echt gedecimeerd. Dat komt door het beleid dat in

gang werd gezet voor corona. Eigenlijk hebben we nood aan een boegbeeld, zoals

bijvoorbeeld in Engeland. We missen hier een soort van Andrew Lloyd Webber die als

componist met zijn foundation een eigen muziekschooltraject MISST (Music In Secondary

Schools Trust) heeft opgezet.”

Benjamin Glorieux: “Ja, maar creëert zoiets niet een mercantiele geest waarbij je zelf je

publiek moet gaan halen? Is dat een positieve keerzijde? In Vlaanderen zit ik misschien te

vaak te wachten op een telefoon van iemand die met me wil samenwerken. Misschien moet

ik eerder zelf op de markt in Kortrijk gaan spelen, zoals Reinoud die het Te Deum in

Brussel-Centraal heeft gebracht.”

Olav Grondelaers: “Reinoud zijn dochter is nu 6 maanden oud en hij hoopt dat ze in

school iets van klassieke muziek zal meekrijgen. Hoe gaan we dat aanpakken? Reinoud stelt

voor om de leerlingen in de lagere en middelbare school minstens één keer naar de opera te

laten gaan. Wat denken jullie?”

Tamar Brüggeman: “Dat soort statements is altijd ingewikkeld. Onze minister vindt ook

dat alle kinderen in het Rijksmuseum moeten zijn geweest. Maar moeten ze dan ook allemaal

hockey en voetbal en andere sporten uitproberen? Ik zou het wel willen, maar misschien

moeten we ook accepteren dat niet iedereen overal heen gaat.”

Benjamin Glorieux: “Ik denk niet dat je als kind van 8 drie uur naar Così fan tutte moet

gaan kijken in de opera, maar het is wel interessant om op die leeftijd al vertrouwd te

geraken met de context van het operagebouw. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld in de

voormiddag wat uitleg krijgen  en daarna naar een kortere versie van een opera kijken.”

Pak Yan Lau: “Als sport een vast onderdeel is op school is, waarom muziek dan niet? Dat is

hetzelfde, het hoort bij het basispakket dat kinderen zouden moeten meekrijgen. Daar begint

het, daar moet in de lerarenopleidingen ook op getraind worden. Leerkrachten hebben vaak

schrik “ik ken niets van muziek”, maar wie zingt er niet onder de douche?”



Olav Grondelaers: “Dat kan inderdaad iets heel concreets en simpel zijn, zoals een

baroksuite opzetten terwijl kinderen in de kleuterklas opruimen. Waarom niet? Je zou de

scholen ook cd-pakketten kunnen bezorgen, eventueel met iemand die er wat uitleg bij komt

geven?”

Pak Yan Lau: “Inderdaad, of er tijd aan besteden in de lerarenopleiding. Ik heb twee

kinderen die ook naar K3 luisteren, en dat is ok. Ik hou van alle genres, het gaat over

kwaliteit. Maar waarom kan er in de klas ook niet eens iets anders beluisterd worden?

Leerkrachten denken waarschijnlijk: “dat is makkelijk, ze kennen het van tv, ze kunnen

meezingen of neuriën”, maar onlangs was mijn kleinste Mozart aan het neuriën omdat een

rapper dat had gebruikt in zijn muziek. Het is dus echt niet moeilijk, het is gewoon een klik,

maar er is vrees van klassiek. Hoe kunnen we die wegnemen? Volgens mij moet je er gewoon

aan beginnen.”

Liebrecht Vanbeckevoort: “Het is inderdaad trial and error. Er zijn veel initiatieven

mogelijk en de vorm is ondergeschikt aan het feit dat het gebeurt. Het is vooral essentieel dat

klassieke muziek een deel uitmaakt van de vorming van onze kinderen. Er gebeurt vandaag

heel weinig rond. Onlangs ging ik nog naar een opendeurdag op school en de muziek zat echt

in hokje. Volgde je Latijn, dan kreeg je geen muziekles, dat klopt toch niet? Anderzijds heb ik

in samenwerking met Jeunesses Musicales een tiental scholen bezocht en een concert

gespeeld ter plaatse. Het hoeft dus geen pakket cd’s te zijn, je kunt ook als artiest naar

scholen gaan. Als je bijvoorbeeld tourt met een bepaald programma, zou je de vrijheid

moeten voelen om contact op te nemen met scholen en het in de klassen te gaan brengen. Zó

bereik je een nieuw publiek.”

Pak Yan Lau: “Er is bijvoorbeeld De Veerman in Antwerpen of Musica in Pelt. Zij werken

rond klassieke muziek voor kinderen. Ze hebben eersteklasconcerten of gaan met een school

gaat naar het Concertgebouw in Brugge voor een concert voorafgegaan door workshop. Er

gebeuren dus wel dingen, maar die vragen moeite en geld.”

Benjamin Glorieux: “Dat is inderdaad het concept van in- en ontspanning. Elke

doorgedreven kunstvorm vergt eerst veel inspanning en die moet constant zijn. Dat is nu

misschien net iets wat moeilijk is in de digitale wereld. De kinderen hebben in deze digitale

wereld alles voorhanden, je moet geen moeite meer doen. Ik begeleid een koortje in de

school van mijn kinderen en die kunnen echt geen inspanning meer doen - oei, ik word oud

(lacht). In mijn tijd leerde ik met de cello alles stap voor stap, maar nu moet ik trekken als

een locomotief aan een steenkoolwagon. In de Steinerschool zijn zelfs geen schermen

toegelaten en dan zit ik daar met mijn partituur op ipad... Voor jonge kinderen is het erg

moeilijk om te weten: “wat is dat, klassieke muziek?” Die denken: “Hebben we vandaag

klassieke muziek gehoord? Ok dan.” Waarover gaat die noemer klassieke muziek eigenlijk?

Gaat het over de manier waarop iets uitgevoerd wordt? Een stijlperiode? Pianist Julien

Libeer vindt dat ook een vreselijke term.”

Olav Grondelaers: “Laten we het nog even hebben over internationaal werken. Moet dat

wel? Is het niet duurzamer als we niet internationaal zouden reizen? Wie onder jullie werkt

er vaak in het buitenland? En moet dat als artiest?”

Liebrecht Vanbeckevoort: “Ik werk regelmatig in het buitenland, maar wat is vaak?”

Pak Yan Lau: “Ik denk dat ik zelfs vaker in het buitenland werk dan in Vlaanderen. Ik weet

niet hoe dat komt, ik word er vaker gevraagd … Ik hou echt van reizen, ook al is dat niet



duurzaam. Persoonlijk vind ik het heel inspirerend om naar andere landen te gaan en te zien

hoe zij hun cultuur daar beleven. Ik zou er niet voor tekenen om dat nooit meer te doen.”

“Het live gegeven is belangrijk en dan kan je soms niet anders dan reizen. Ik deed een stream

voor een publiek in de VS en je staat daar dan in je studio met een camera, maar je hebt geen

idee wie er kijkt. Ik speel vaak op de energie van het publiek en als die er niet echt is, voelt

dat raar voor mij. Voor mij is reizen ook belangrijk om andere muzikanten te ontmoeten en

samenwerkingen uitbouwen. Dat kan misschien ook online, maar het gaat toch veel over

magie, alchemie als je samen in een ruimte zit. Ik heb ook vaak opnames gedaan als een

soort ping pong: jij stuurt me iets door, ik neem daarover op en stuur het terug. Dat is zeker

interessant, maar op die manier een opname maken is niet hetzelfde als een live concert

spelen of samen in een studio zitten. Tijdens zo’n studio-opname heb je miljoenen

mogelijkheden, overdubben, je kunt zoveel... Voor mij zijn opnames maken en een plaat

uitbrengen trouwens niet hetzelfde als live spelen. Ik wil helemaal niet touren met hetzelfde

materiaal, dat zijn voor mij verschillende dingen.”

Olav Grondelaers: “En als we kijken naar het verdienmodel? Is internationaal actief zijn

financieel interessanter? En wat met de verplaatsingen? Moet je echt naar Tokyo gaan

spelen?”

Benjamin Glorieux: “Als muzikant denk je niet zo, het gaat eerder over interessante

kansen. Maar misschien stel ik me daar te weinig vragen bij... Je kan je ook lokaal

verankeren, ik heb bijvoorbeeld lang een amateurkoor bij mij in het dorp geleid. Maar ik kon

ook twee maanden naar Reykjavik om te repeteren, en dat neem je mij niet meer af. Dat is

natuurlijk een heel andere ervaring dan in Hasselt spelen. De Himalaya is de Ardennen niet,

en als je die ervaringen meeneemt en probeert te verwerken en weer door probeert te geven

dan kan je misschien toch een soort evenwicht bereiken…”

Tamar Brüggeman: “Ik vind het best lastig om te praten over een evenwicht als de wereld

naar de kloten gaat qua klimaat. Hoe ver moeten we gaan? Als programmator probeer ik

voor Wonderfeel alle musici aan te moedigen om met de trein te komen, ook als het uit

Londen of Manchester of Parijs is. Dit jaar vrees ik dat we niet helemaal flight free zijn. Maar

voor een volgende editie moet ik daar misschien nog veel strenger in zijn: je komt met de

trein of je komt niet. Maar het is lastig om dat al te weten tijdens het programmeren. Dat

gebeurt maanden van tevoren en als die persoon op het moment zegt dat het niet lukt met de

trein omdat hij of zij niet uit Brussel maar uit Zwitserland moet komen, wat doe je dan?

Eisen dat die persoon dan de nachttrein neemt, is lastig. Maar eigenlijk moeten we daar

inderdaad veel verder in gaan dan tot nu toe, of dat vind ik althans voor mezelf.”

Benjamin Glorieux: “Ik vind dat dit ook aan de politiek is. Er moet van hogerhand meer

inspanning komen om het duurzaamheidsverhaal mee te sturen en mee uit te denken. Je kan

daarvoor niet enkel rekenen op Wonderfeel, of op kunstenaars of de sector.”

Olav Grondelaers: “Voetvolk, het dansgezelschap van Lisbeth Gruwez, wil een tournee

volledig te voet doen: 500 km langs verschillende culturele centra in heel Vlaanderen, met de

bedoeling om dat idee ook internationaal uit te bouwen.”

Opmerking uit het publiek door Hanne Deneire (muzikant, componist, symfonicus

van Muziek & Mens): “Ons aller hart ligt bij muziek en onderwijs, dat is ook mijn passie en

missie. Jij hebt er zelfs een artikel over geschreven, Olav. We zijn met 500 kinderen online

gegaan op een paar dagen tijd, van de baby’s tot tieners en volwassenen, mensen in allerlei



situaties. Muziekscholen hebben pas geschakeld in de tweede golf. Als je zoiets digitaal en

interactief doen, kan je veel kinderen bereiken.”

“Ik ben een klassieke hedendaagse componist, en ik stel mij soms ook de vraag: “wat is

klassieke muziek”? We moeten een nieuwe term hebben. Over de vraag wat we kunnen doen

in het onderwijs en hoe we kinderen kunnen stimuleren, probeer ik een antwoord te bieden

met mijn methode. Ik ga uit van “children are composers” en ik hoop dat te integreren in het

DKO en een boegbeeld te zijn. Er kan zoveel kracht liggen in creatie: Waarom doe je muziek?

Waarom maak je dat? Waarom schrijf je dat? Waarom ga je naar iets luisteren? Dat is de

kracht van creatie, omdat je iets kunt maken, interpreteren, daar ligt de sleutel. Ik heb er

duizenden kinderen in opgeleid van bij de geboorte. Het onderwijs zit zo hard op het

cognitieve. Intussen weten we dat we ook moeten bewegen, dus de sportles komt er verplicht

bij. Maar wij als kunstenaars moeten aantonen dat creativiteit ook noodzakelijk is om de

maatschappij te laten evolueren. Creatief denken, de magie van muziek, de kracht van

creatie, dat moeten we stimuleren. Laat alle kinderen dus componeren.”

Tamar Brüggeman sluit nog af met een quote van John Adams bij de uitreiking van de

Erasmusprijs in 2019 in Nederland: “In a period of social upheaval like what we are

currently experiencing, one that is restless and unstable both politically and culturally,

many artists feel impelled to turn their activity outward, to take a stand and to use

whatever communicative powers they possess to address the crucial issues that affect us

all.” Het is belangrijk om sociale en maatschappelijke problemen op de tafel te brengen via

kunst.


