Het nieuwe talentontwikkelingstraject van het
Nederlands Kamerkoor,
NKK NXT, is in september
van start gegaan! Sindsdien
komen negen gemotiveerde,
jongprofessionele zangers
iedere maandag en woensdag
bij elkaar om op zoek te gaan
naar antwoorden op de vraag:
welke rol kan ensemblezang
hebben in de huidige, kosmopolitische samenleving?
Graag introduceren we een
aantal deelnemers aan u.
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Ensemblezangers
van de toekomst

Dennis (27) is afgestudeerd pianist
en koordirigent. Hoewel hij altijd
al muziek maakte, viel het kwartje
pas echt toen hij op de middelbare
school in het koor ging zingen. Hij
begon als pianist aan het conservatorium, maar door een enthousiaste dirigent werd hij uitgedaagd
om koren te dirigeren. Sindsdien
is koormuziek steeds belangrijker
geworden in zijn muzikale leven.
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Channa (28) is afgestudeerd klassiek zangeres en werkt al een aantal jaar als freelance zangeres, met
een nadruk op opera, oratorium en
recitals. Ze maakt moderne operavoorstellingen waarmee ze een
jong, hip publiek wil aantrekken;
zoals bijvoorbeeld Händel goes
Tinder, die in februari 2018 in première gaat.

Hilde (31) is twee jaar geleden afgestudeerd als Docent Muziek, met
als hoofdvak Zang. Ze staat tegenwoordig voor de klas als docent
muziek op een middelbare school,
dirigeert koren (lichte muziek) en
zingt zelf in een vocal group. Als
dirigent bedenkt ze vaak nieuwe
projecten voor haar koren.

De deelnemers van NKK NXT hebben de opdracht
gekregen om een eigen, uniek concert te creëren
waarin ensemblezang centraal staat, maar die tegelijkertijd de grenzen van het genre opzoekt. In
het weekend van 10 en 11 maart vindt de uitvoering
plaats. Onderdeel van het traject is niet alleen de
ontwikkeling en uitvoering van het concert, maar ook
de productie en marketing ervan. Zo leren ze van
alle kanten van het vak.

Waarom hebben jullie besloten deel te
nemen aan NKK NXT?
Dennis: “Ik heb mezelf altijd afgevraagd waarom ik muziek zou
maken. Wat is de betekenis, of
het ‘nut’ van musiceren? Wat heeft
de wereld om mij heen eraan dat
ik muziek maak? NKK NXT biedt
mij de mogelijkheid om dieper op
deze vraag in te gaan. Ik voel me
bevoorrecht om de kans te hebben
gekregen met zo’n bevlogen groep
niet alleen muziek te maken, maar
ook na te denken over onze rol in
de maatschappij. Zo kan muziek
de wereld nog een stukje mooier
maken.”
Channa: “Ik ben veel bezig met
vernieuwing in de klassieke muziek,
en dan met name vanuit het perspectief van mijn eigen leeftijdsgroep. Ik kon de kans die het NKK
bood niet laten liggen: om met een
groep jonge musici binnen een intensief traject buiten de gebaande
paden te treden.”
Hilde: “Ik zou graag mensen van
mijn generatie laten horen en
voelen hoe mooi klassieke muziek
kan zijn. Het zou geweldig zijn als
de drempel voor klassieke muziek
wordt verlaagd. Ook onder de
jeugd leeft het weinig, zie ik in het
voortgezet onderwijs. Daar ligt de
interesse echt bij de popmuziek.

Het zou zo mooi zijn als klassieke
muziek in de toekomst ook ‘cool’ is.
NKK NXT geeft mij de mogelijkheid
om te experimenteren met manieren om dit voor elkaar te krijgen.”

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd van
het traject?
Hilde: “Natuurlijk zijn we muzikaal
hard aan de bak gegaan. Veel repeteren, op elkaar ingezongen raken. Dat is een uitdaging, want we
komen allemaal van verschillende
achtergronden. Maar we hebben
goede coaching zodat we een gebalanceerd ensemble kunnen worden. We maken grote stappen en
ik leer veel over zuiverheid, balans
en muzikaliteit. Onze oren gaan
steeds meer open.”
Channa: “Ik heb geleerd hoe je
snel muzikale stappen kunt maken
met een diverse groep mensen en
dat het mogelijk is om in korte tijd
iets heel moois te maken. Maar ook
leer ik veel over conceptontwikkeling. Hoe kun je jezelf inspireren
en ‘aanzetten’ voor het opdoen van
nieuwe ideeën? Hoe kom je effectief van idee naar concept naar
uitvoering?”
Hilde: “We hebben allemaal wel wat
ervaring met het maken van een eigen voorstelling, bijvoorbeeld door
de afstudeervoorstellingen op het

conservatorium. Maar waar we binnen NKK NXT mee bezig zijn gaat
veel verder dan dat: we willen een
voorstelling brengen die echt uit
onszelf komt, en niet ‘gewoon’ een
mooie verzameling van stukken is.
Dennis: “Dat is ook wat ik het
meest heb geleerd: hoe belangrijk
het is om vanuit jezelf te beginnen
wanneer je een nieuw idee wilt
ontwikkelen.”
Hilde: “Het is best een uitdaging
om met negen man op zoek te
gaan naar een gemeenschappelijke
deler. Stapje voor stapje komen we
dichterbij; het is een wisselwerking
tussen het uitdiepen van een thema,
vereenvoudigen, verder uitdiepen,
nog meer vereenvoudigen… om
uiteindelijk tot de kern te komen.”

Kun je al een tipje van de sluier oplichten over de eindproductie waar jullie
mee bezig zijn?
Channa: “Ik zal een cryptische omschrijving geven: eigenlijk is het nog
te vroeg om iets te zeggen over de
voorstelling, maar de zoektocht is in
volle gang…”
Hilde: “Hoe verhoud je je tot deze
maatschappij, en hoe verhoudt de
maatschappij zich tot jou? Hoe blijf
je bij jezelf? Het is een zoektocht…”
Dennis: “Wat doet de hectiek van de
moderne, snelle wereld met ons?”
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