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Soundsofmusic koerst op volle omvang
Soundsofmusic is,
corona volente,
begin november
het eerste festival
in het Noorden
dat in volle om-
vang doorgaat. Er
staan ruim 20
concerten met
nieuwe muziek
gepland op diver-
se locaties in Gro-
ningen. ,,Onze
kleinschaligheid is
nu een voordeel.”

JOB VAN SCHAIK

N
atuurlijk is het afwachten
of het allemaal echt gaat
gebeuren, nu de tweede
coronagolf er is. ,,Wij zijn

mede afhankelijk van de regels die
de verschillende locaties hanteren”,
zegt Bob Klaassen, producent van
Soundsofmusic. Maar zoals het er
nu naar uitziet, is het jaarlijkse festi-
val voor nieuwe, actuele muziek het
eerste in coronatijd dat in volle om-
vang doorgaat. Van dinsdag 4 tot en
met zondag 8 november staan in
Groningen ruim twintig kleine con-
certen op de rol. Klaassen: ,,Onze
kleinschaligheid is nu een voor-
deel.”

Er zijn wel aanpassingen gedaan
om het festival, dat vorig jaar in to-
taal bijna 1000 bezoekers trok, coro-
naproof te maken. ,,In voorgaande
jaren hadden we vaak double bills,
met een concert voor de pauze en
een tweede erna”, zegt Klaassen. ,,Nu
zijn er alleen losse concerten van
een uur, op vaste tijden: om 16 uur,
20 uur en 21.30 uur.” Er is minder ho-
reca en de publieksstromen worden
strikt gescheiden. Klaassen: ,,Door
de korte concerten krijg je meer een
festivalkarakter. Ik ben benieuwd
hoe dat uitpakt.”

Sinds de eerste namen bekend
werden, lopen de reserveringen bin-
nen. ,,We weten nog niet hoe terug-
houdend mensen zijn door corona”,
zegt programmeur Frits Selie. ,,Maar
door het festival juist in deze tijd wel
door te laten gaan, hopen we dat de
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.
Dat mensen denken: ‘We gaan naar
musici die we nog niet kennen en

muziek beluisteren die niet op inter-
net staat.’ In de popmuziek heb je
veel alternatieven online. Wij doen
nieuwe dingen, die er nog niet zijn.”

De programmering lijkt dit jaar
gevarieerder dan ooit. Een kleine
greep uit het aanbod: musici van het
Prins Claus Conservatorium presen-
teren de wereldpremière van Tap-
Blow-Dance4 van de Poolse compo-

nist Hanna Kulenty, het Ragazze
Quartet en zangeres Katherine Dain
voeren The Juliet Letters van Elvis
Costello uit, duo Perforator komt
met een absurdistische performan-
ce met veel elektronica, violiste Dia-
manda Dramm geeft een theatraal
concert waarbij ze ook zingt, en zan-
geres Pitou voert met Stargaze nieu-
we liederen van Morris Kliphuis uit

op teksten van Lucky Fonz III.
Het Haydn Jeugd Strijkorkest is

net als voorgaande jaren van de par-
tij (in een concert met pianist Ralph
van Raat), net als het Kamerorkest
van het Noorden, dat in kleine bezet-
ting muziek speelt van György Kur-
tág. Deze Hongaarse componist
staat centraal in een reeks concerten
op de afsluitende zondag. Ook het

jonge supertalent Lucie Horsch
(vooral bekend door haar barokin-
terpretaties) stelde speciaal voor
Soundsofmusic een programma sa-
men rond Kurtág, waarbij ze behalve
de blokfluit ook de piano bespeelt.

,,Toen de crisis losbarstte, hebben
we ervoor gekozen om alleen in Ne-
derland woonachtige muzikanten te
vragen en geen koren of grote en-
sembles”, vertelt Klaassen. Een van
de hoofdlijnen van deze editie van
Soundsofmusic is dan ook ‘het Ne-
derlandse muziekleven in de actu-
ele, avontuurlijke muziek’. ,,Dat
leidt tot heel veel, uiteenlopende
dingen”, zegt Selie. ,,Van performan-
ce-achtige concerten en crossovers
richting popmuziek, tot klassieke
musici die óók op avontuur sturen.”

Klaassen en Selie hopen de pro-
grammering volgende week hele-
maal compleet te hebben. ,,Ons pro-
gramma laat zien hoe sterk en inno-
vatief het Nederlandse muziekleven
is. Het palet wordt eigenlijk steeds
diverser.”

Op www.soundsofmusic.nl staat een

overzicht van alle nu bekende concer-

ten. Zondagmiddag is in het kerkje

van Feerwerd een voorproefje van het

festival te beleven. Jazz in Feerwerd

presenteert dan het experimentele

concert Murakami van groep Ikarai

en vocalist Sanne Rambags, dat ook

op Soundsofmusic wordt uitgevoerd.

Steun FPK voor
komende vier jaar

De toekomst van Soundsofmusic

werd op Prinsjesdag ook wat duidelij-

ker: de vierjarige subsidie van het

Fonds Podiumkunsten (FPK) voor de

periode 2021-2024 gaat definitief

door. Of het festival de komende jaren

daadwerkelijk plaats kan vinden, is

nu afhankelijk van wat de provincie

en gemeente Groningen volgende

maand besluiten. De subsidie van het

Fonds wordt namelijk alleen uitge-

keerd als ook de regionale overheden

meedoen.

Eerder dreigde het festival buiten de

boot te vallen, toen de Kunstraad

Groningen adviseerde om geen subsi-

die meer te verlenen. Daarover ont-

stond vervolgens veel heisa omdat

kaalslag in de Groningse klassieke

muziek dreigde. ,,Wij vertrouwen

erop dat het goedkomt”, zegt Selie.

,,Jonge Harten en Eurosonic Noorder-

slag zijn naast Soundsofmusic de

enige andere festivals in de stad die

landelijk ondersteund worden. We

kunnen ons niet voorstellen dat ge-

meente en provincie het geld voor ons

laten liggen.”

Lucie Horsch bespeelt zowel de blokfluit als de piano op Soundsofmusic. FOTO DANA VAN LEEUWEN


