
Thuiswerken – in de ene branche gaat dat gemak-
kelijker dan in de andere. Als klassiek musicus 
kun je natuurlijk thuis oefenen, maar hoe behoud 
je de motivatie als de prachtige concerten waar je 
al maanden naartoe leefde en waar je je ijverig op 
aan het voorbereiden was, plotseling zijn wegge-
vallen? Als je, zoals violiste Eva Traa beschrijft, 
concerten in je agenda hebt staan die pas over 
enkele maanden zullen plaatsvinden, maar niet de 
garantie hebt dat die ook door zullen gaan? Als je 
niet meer samen kunt musiceren, terwijl dat altijd 
een wezenlijk onderdeel van je dagelijks leven was: 
communiceren via de noten en inspelen op de 
adem, de emoties en het ritme van je medemusici? 
Als je niet meer kunt communiceren met je 
publiek en je muziek juist in deze crisistijd de 
mensen niet meer kan bereiken om hen vreugde, 
afleiding en troost te bezorgen? En dan heb ik het 
nog niet eens over de financiële onzekerheid 
waarin talloze musici verkeren, vooral degenen die 
zzp’er zijn.

SOCIALE MEDIA
Ik heb gehoord van musici die hun instrument al 
een tijdje niet meer aanraken en worstelen met 
gevoelens van depressie. Maar in dit artikel ga ik 
juist op zoek naar degenen die creatieve manieren 
hebben gevonden om tóch in contact te blijven met 
hun collega’s en publiek. Het belangrijkste platform 
waarop zij hun muzikale initiatieven met de wereld 
delen, is het interactieve Facebook, dat wereldwijd 
2,5 biljoen gebruikers telt. Om de haverklap zie ik 
daar grappige filmpjes, registraties van huiskamer- 
en balkonconcerten en aankondigingen van 
livestreams (digitale live-uitzendingen) voorbij-
komen, die elkaar in razend tempo opvolgen en een 
reusachtige hoeveelheid kijkers trekken.
Enkele voorbeelden: een videocollage van aan 
elkaar geplakte webcambeelden, waarin je de 
musici van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest gezamenlijk – maar toch ieder vanuit zijn 
eigen huis – Beethovens Ode an die Freude ziet 
spelen. “Laten we buiten de hokjes denken en 
innovatie gebruiken om verbonden te blijven”, 
staat er onder het inmiddels 2,6 miljoen keer 

bekeken filmpje. Een YouTube-fragment van pianiste Valen-
tina Lisitsa die met een mondkapje de tweede Hongaarse 
rapsodie van Liszt uitvoert – een vervreemdend gezicht. En de 
Empty Concertgebouw Sessions, waarin topmusici zoals Anna 
Fedorova en Rosanne Philippens solo optreden vanuit de lege 
Grote Zaal. Dat gebeurt iedere woensdag live om 12.30 uur, 
het moment waarop normaal gesproken het gratis lunch-
concert in het Concertgebouw zou plaatsvinden.

VERDIENMODEL
Mijn geliefde, een beeld- en geluidstechnicus die zich 
vanwege de coronacrisis aan het oriënteren is op de mogelijk-
heden van livestreaming, is opgetogen over het grote bereik 
van klassieke muziek via sociale media. “Zangeres Karsu 
Dönmez had laatst een livestream met honderdduizend 
kijkers”, vertelt hij. “Dat is vijftig keer een uitverkochte 
concertzaal die je in één avond te pakken hebt. Een enorm 
podium.” Helaas levert al die onlineaandacht maar weinig 
inkomsten op. “Ik weet niet goed hoe het zit met het verdien-
model. Kunstenaars zijn natuurlijk continu zwanger: die 
moeten maar baren. Dit houdt hen bezig. Alleen hebben ze 
dan nog steeds geen geld.” Wel heeft hij op Facebook musici 
voorbij zien komen die oproepen doen om elkaars YouTube-
filmpjes eindeloos af te spelen, om op die manier reclame- 
inkomsten voor elkaar te genereren. Ook wijst hij op een 
speciaal snelloket van de gemeente Amsterdam, waar kunste-
naars versneld en laagdrempelig een subsidie kunnen 
aanvragen voor kunstprojecten die reflecteren op de corona-
crisis. “En je ziet veel musici onlinemuziekles aanbieden. 
Daar kun je ook nog een beetje geld mee verdienen.”

GELUIDSBRIEVEN
Een van die musici die onlinemuziekles geven, is Arno Piters, 
klarinettist van het Concertgebouworkest. Ik benader hem via 
Facebook, waarop hij een foto van zichzelf achter zijn laptop 
heeft gedeeld, klarinet in de hand, koptelefoon op, terwijl op 
zijn computerschermpje een musicerende leerling zichtbaar is. 
“Het is niet ideaal, hoor. Maar het is beter dan niks”, zegt 
Piters over zijn klarinetlessen via het videoplatform Zoom. 
“Vaak is het een beetje zoeken om mijn leerling goed te horen. 
‘Ga eens wat dichter bij de microfoon staan’, zeg ik dan, of juist 

Muzikale initiatieven in coronatijd

“EEN KUNSTENAAR 
MOET ALTIJD BAREN” 

De CORONACRISIS is voor professionele musici een grote klap: van het ene op het 
andere moment zijn alle concerten afgelast waarop ze zich met hart en ziel aan 
het voorbereiden waren. Pianist George Xiaoyuan Fu spreekt van “een intens 
gevoel van verlies”, violiste Eva Traa van “een mentale oefening” en violiste 

Rosanne Philippens ging zelfs op zoek naar “een nieuwe identiteit”. Gelukkig 
wisten zij, en velen met hen, zich spoedig te herpakken en nieuwe, creatieve 

wegen in te slaan om hun muziek met de wereld te blijven delen.
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Eva Traa:  
“WIJ ZIJN GEEN BESTAAND 

KOOR OF ORKEST, WE DOEN 
DIT GEWOON VOOR ONS EIGEN 

PLEZIER EN VOOR DE BUURT”

››

Empty Concertgebouw Sessions: 
Anna Fedorova
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experiment. Je hebt te maken met een grote afstand tussen de 
musici onderling en je moet het doen met de instrumenten die 
beschikbaar zijn. We konden niet eens samen repeteren.”
Toch werd het balkonconcert een groot succes. Iemand filmde 
het met zijn telefoon en diezelfde avond besteedde zelfs het 
NOS Journaal er aandacht aan. Traa en haar buren kregen een 
regen aan positieve berichten over zich heen en besloten hun 
Javaplein Passion Project gedurende de hele paastijd voort te 
zetten. Traa ervoer het als “een openbaring” dat een zo onvol-
maakt concertje, gefilmd met een mobiele telefoon, zoveel bij 
mensen teweeg kan brengen. “Als je studeert of beroepsmatig in 
de muziek werkt, zit het perfectionisme er heel erg in. In eerste 
instantie dacht ik: jongens, heel YouTube staat vol met de meest 
prachtige uitvoeringen van de Matthäus en de Johannes. 
Waarom zou je dan naar die van ons luisteren?” Ze verklaart 
het succes doordat “hier geen winstoogmerk aan zit. Wij zijn 
geen bestaand koor of orkest, we doen dit gewoon voor ons 
eigen plezier en voor de buurt. Ik kan me voorstellen dat dat 
een sympathieke uitstraling heeft.”

RAUW EN ONGEPOLIJST
Een ander sympathiek muzikaal initiatief dat ik op Facebook 
tegenkom, is het Britse project Living Room Live, opgericht 
door de muzikale zussen Tamsin (viool) en Freya Waley-
Cohen (compositie), Tamsins kwartetgenoot Ann Beilby 
(viool) en Freya’s verloofde George Xiaoyuan Fu (piano). Na 
het uitbreken van de coronacrisis is het viertal gezamenlijk in 
quarantaine gegaan in het ouderlijk huis van Tamsin en Freya 
in het Zuid-Engelse natuurgebied Exmoor, van waaruit ze een 
digitaal platform voor huiskamerconcerten begonnen zijn. 
“Het eerste concertje gaf ik zelf ”, vertelt George. “Daarna 
deden Tamsin en ik een Mozart-sonate en vervolgens speelde 
zij een partita van Bach.” Deze concertjes, die je terug kunt 
kijken via www.livingroom-live.com, zijn inderdaad alle drie 
opgenomen in de weelderige salon van het landhuis van 
Tamsins en Freya’s ouders. “Later hebben we ook onze 
vrienden uit de muziekwereld gevraagd om live vanuit hun 
huiskamer op te treden”, zegt Tamsin. “Velen van hen zeiden 
dat ze niet meer speelden, omdat alle concerten waren afge-
zegd en ze dat heel moeilijk en deprimerend vonden. ‘Maar 

‘wat verder weg’. Wat ook werkt, is als een leerling mij een opname stuurt met een 
goed opnameapparaatje, waarop ik kan horen wat hij allemaal gedaan heeft. Die 
beluister ik dan en daarop geef ik commentaar. Soms stuur ik een opname terug 
van hoe ik het zelf zou spelen. We hebben een e-mailwisseling met geluid. Een 
soort geluidsbrieven.”
Het lesgeven helpt Piters om invulling te geven aan zijn dagen en geeft hem de 
motivatie om muzikaal in vorm te blijven. “Ik heb inmiddels wel een beetje een 
draai gevonden: niet uitslapen, maar gewoon aan de slag gaan. ’s Ochtends begin 
ik zelf te oefenen en na een halfuurtje belt er een leerling in.” Zijn leerlingen zijn 
studenten van het Conservatorium van Amsterdam. “Het conservatorium heeft 
als de wiedeweerga enorm veel videocamera’s en microfoons aangeschaft en die 
ter beschikking gesteld aan docenten, zodat het onderwijs zoveel mogelijk door 
kan gaan op afstand”, vertelt Piters. Ook de toelatingsexamens voor het conserva-
torium verlopen dit jaar digitaal. “Daarbij bestaat het gevaar dat je soms denkt dat 
iemand minder goed speelt, terwijl dat eigenlijk komt doordat hij niet over de 
juiste opnamefaciliteiten beschikt. Daar moet je dus heel zorgvuldig mee 
omspringen.”

BALKON-MATTHÄUS
Zelf zitten de leerlingen van het Conservatorium van Amsterdam ook niet stil. 
Oud-studente en violiste Eva Traa, die een alumniwoning heeft in een appartemen-
tencomplex van het Conservatorium van Amsterdam aan het Javaplein, besloot in 
de paastijd haar muzikale buren op te roepen tot een gezamenlijk balkonconcert. 
“Ik ken geen enkele plek waar zoveel muziekstudenten en beroepsmusici bij elkaar 
wonen met van die balkonnetjes. Die stellen ons in staat om samen muziek te 
maken zonder de coronamaatregelen te schenden”, zegt ze. “Dus heb ik een 
koraaltje van Bach uitgezocht en iedereen de partijen gestuurd. Ook begon ik – 
heel kneuterig – briefjes bij de bewoners van het aangrenzende appartementencom-
plex in de brievenbus te doen: ‘We gaan morgen vanaf onze balkons een stukje uit 
de Matthäus spelen. Als jullie het leuk vinden om te luisteren...’ Het was één groot 

geef ons een paar weken om weer op niveau te 
komen en dan zullen we iets doen’.”
Zo geschiedde. Inmiddels staan er wekelijks één  
of twee klassieke soloconcerten gepland op de 
kalender van Living Room Live. “Ik denk dat 
livestreamen heel krachtig is, omdat het een 
venster biedt op het leven dat mensen tijdens de 
coronacrisis leiden”, aldus Tamsin. “We zoeken 
naar een rauwe, ongepolijste ervaring, zoals een 
echt concert, maar dan nóg dichterbij. In feite 
vernieuwen we het formele concertconcept door te 
zeggen: ‘Stap binnen in ons leven en ervaar de 
muziek zoals wij musici dat dagelijks doen in de 
beslotenheid van ons huis en ontdek wat een stuk 
voor ons persoonlijk betekent en waarom we het 
graag met jullie willen delen in deze coronatijd’.” ‹‹

CONCERTEN TERUGKIJKEN
Een concert bezoeken is er voorlopig niet meer bij. 
Ter compensatie hebben talloze concertzalen, 
orkesten en festivals muziekregistraties uit hun 
archieven online gezet. Via de website van het 
Concertgebouw krijg je toegang tot de beste 
concerten van de afgelopen jaren en kun je ook 
concerten uit het archief van andere prestigieuze 
concertzalen in Europa terugluisteren. De Organi-
satie Oude Muziek heeft 28 concertregistraties van 
het Festival Oude Muziek Utrecht 2018 beschikbaar 
gesteld in de Stingray Classica App, het ‘Netflix voor 
klassieke muziek’. Via oudemuziek.nl/sca kun je je 
aanmelden voor een gratis proefabonnement op de 
streamingdienst (waarna je je tijdig weer moet 
afmelden om te voorkomen dat het automatisch in 
een betaald abonnement wordt omgezet).

Tamsin Waley-Cohen: 
“LIVESTREAMEN IS HEEL KRACHTIG, OMDAT 
HET EEN VENSTER BIEDT OP HET LEVEN DAT 
MENSEN TIJDENS DE CORONACRISIS LEIDEN”

Living Room Live: Tamsin Waley-Cohen

Javaplein Passion Project van Eva Traa

Onlinemuziekles van Arno Piters
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