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— BIJPRATEN —

Hoe vat je ons land in muziek?
‘Nederland is zo divers dat alle 
muziekstijlen hier welkom zijn. 
Vanuit onze historie als handelsland 
zijn er veel invloeden van buitenaf 
binnengekomen, die ik heb gebruikt. 
Jazz, soul, klassiek, maar ook muziek 
uit de jaren zeventig, tachtig en 
negentig: het zit allemaal in het stuk. 
Eigenlijk is het een blokkendoos, 
waarbij ik de volgorde van de blokken 
ter plekke kan veranderen. En in één 
blok kan sowieso van alles gebeuren, 
dat laat ik a� angen van de muzikan-

ten. In Leeuwarden werk ik met een 
groep van het conservatorium Gro-
ningen als basis, maar er zijn bijvoor-
beeld ook twee jonge solisten van 
acht en tien jaar. En wie weet komt er 
wel een heel goede amateurdrummer 
bij. Dan mag er naar hartenlust worden 
geïmproviseerd. Graag zelfs.’
Word je daar als componist niet 
zenuwachtig van?
‘Helemaal niet, ik vind dat juist 
belangrijk. Ik hoop dat de muzikanten 
merken dat je, als je naar elkaar 
luistert, elkaar de ruimte geeft en 
openstaat voor stijlen die je niet kent, 
samen een mooie collage kan maken. 
Ik hoop dat All Together Now daartoe 
leidt, en niet alleen op het gebied van 
muziek.’
→ cityproms.nl, andere speeldata via 
componistdesvaderlands.nl

‘Improvisatie, 
ja graag’

MARTIN FONDSE (55) is Componist 
des Vaderlands en wil ons land 
verbinden met zijn compositie 
All Together Now. De première is 
op 26 juni op het CityProms Festival 
in Leeuwarden.

Hier 
aan de 

kust
Meezingen met The Script, Suzan en Freek, Meau, S10 en Bløf en 
de zon in de zee zien zakken: Concert at Sea staat drie dagen 
garant voor een zomergevoel. Sinds de eerste editie in 2006 is 
dit festival op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland 
niet meer weg te denken. 30 juni, 1 en 2 juli, concertatsea.nl


