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Voorbereiding
Onderstaande gedachten en 20 jaar KunstKlank waren de basis voor de muziekproductie
Hear my Voice! waarin muziek, kunst en historie elkaar versterkten.
Het Landgoed en de kapel Sancta Maria staan aan de vooravond van een nieuwe
invulling; van een geestelijke en zorgfunctie naar een woonomgeving.
De essentie van Hear my Voice! is de emotie die muziek teweeg brengt; het stilstaan
bij verdriet en verlangen, maar ook het staan voor wie je bent. De geestelijke en
wereldlijke muziek boren een diepere laag in onszelf aan en worden samengevoegd
in een muzikale ode en een universele gedachtegang in verschillende talen, met en
zonder woorden. Muziek van bijzondere componisten beïnvloed door
volksmuziek/wereldmuziek klinkt in de kapel.
Deze muziekproductie verbindt musici, kunstenaars en luisteraars van 9 tot 99. Een
concert waarin nostalgie en vernieuwing zich wortelen in een nieuwe herinnering en
waarbij elke stem telt.
Cultuur is het cement van de samenleving en KunstKlank maakt dromen zichtbaar.

Locatie
Locatie is voor de KunstKlank projecten van essentieel belang om muziek en kunst samen
te brengen en elkaar te versterken.
Voor Hear my Voice! zocht het team van KunstKlank naar een locatie op de grens van
Noordwijk en Noordwijkerhout, in het jaar van de gemeentelijke fusie en het themajaar
Cultuur Verbindt.
Een inspirerende samenwerking met de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria, die een
nieuwe invulling aan de gerestaureerde kapel wilden geven, ontstond na enkele
gesprekken.
In eerste instantie was de Meelfabriek in Leiden de locatie voor het tweede weekeinde in
het kader van de verbinding tussen Stad en Kust. Uiteindelijk is vanwege
weersomstandigheden en organisatie gekozen om ons te concentreren op één bijzondere
locatie die uit zou dagen, met voldoende akoestiek om de artistieke inhoud te kunnen
dragen.
Gekozen werd voor de kapel Sancta Maria die jaren zielloos leeg had gestaan, deze werd
opnieuw een adembenemende concertzaal.
Dit concert paste uitstekend binnen het themajaar Cultuur Verbindt van de gemeente
Noordwijk.
KunstKlank liet de gedachte van verbinding zien en horen, met deelnemers en publiek uit
de drie kernen van Noordwijk, naast de regionale en landelijke bezoekers.
Vanuit de keuze voor de locatie kreeg de vormgeving gestalte en bouwden wij aan de het
programma dat uiteindelijk uitgevoerd werd.
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Muziek
Het projectkoor bestond uit zangers van 9 tot 99 uit de omgeving van Noordwijk en
omstreken. De jongeren auditeerden vanuit de kweekvijver Kleynkoor Academy; het
vocaal ensemble bestond uit jonge talenten vanuit conservatoria Tilburg en Rotterdam,
ondersteund door het eigen KunstKlank fonds Podium voor de Toekomst.
De koperblazers van Muziekvereniging Harpe Davids begroetten de bezoekers bij de
entree van het Landgoed.
Vanuit de vraag van inwoners uit de regio werd eind 2018 een A-Meezingmiddag
georganiseerd waarbij iedereen, ongeacht leeftijd en niveau aansloot om een middag te
proeven aan zingen van delen van het
Stabat Mater van Jenkins. Veel van deze zangers voegden zich vervolgens bij het
projectkoor.
Binnen de uitvoering van Stabat Mater van Jenkins zocht ik naar oorspronkelijkheid,
authentieker dan de geschreven compositie bood. Aleksandra Popovska, afkomstig uit
Macedonie, bracht de invloed vanuit haar eigen vocale kracht in volksmuziek mee.
Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, het orkest waar ik al jaren mee samenwerk en
waarin jonge musici een prominente plaats hebben, begeleidde koor en solisten.
De Gregoriaanse muziek herleefde in de kapel met de klanken van Schola Gregoriana
o.l.v. Rens Tienstra bij de opening en aan het einde van het programma; als een vroegere
muzikale wereld die de kapel en haar historisch erfgoed omarmde, aan het eind van het
concert weer verliet, hierbij ruimte gevend aan de toekomstmuziek.
Solisten die in de afgelopen 20 jaar in één van de KunstKlank producties zongen, heb ik
gecast voor Hear my Voice! Begaafde musici zoals Henk Neven, Sander van Berkel en
Aleksandra Popovska lieten hun stem en muziek horen, naast jonge talenten op weg naar
een professioneel leven in de podiumkunsten: Valentina Toth, Lotte Pierik en Niels
Bouwmeester.
De programmering van de verschillende weekenden leverde twee concertreeksen op
waarbij dezelfde compositie de ene keer door een jong talent gezongen werd en het andere
weekeinde door een zanger met brede ervaring. Niet alleen qua leeftijd wisselde de ingang
van uitvoering, maar ook qua interpretatie passend bij de uitvoerenden.
In de bijlage de programma’s van beide weekeinden.

Geluid
De kapel heeft een grote akoestiek die niet geschikt is voor elke programmering. Het was
een uitdaging om binnen de akoestische mogelijkheden de verdiende klank te kunnen
creëren in de ruimte van de kapel.
Samen met geluidsontwerper Peter Velthuijzen ontwierp ik een geluidsontwerp waardoor
de akoestiek werkbaar werd.
Daan Tonies, student Art of Sound, was verantwoordelijk voor de geluidstechniek en
geluidsopnames voor intern gebruik.
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Jong Talent Podium van de Toekomst

Kunst
De samenwerking beeldend kunstenaar Maria Blaisse mondde uit in choreografieën die
haar kunst en mijn muziek versterkten. Deze experimentele werkwijze met professionelen
danseressen leverde unieke en ontroerende momenten op. De danseressen in de
Ademende Bamboe Kunst van Maria Blaisse vormden een betoverend geheel met de
klanken.
Fotograaf Monica Stuurop exposeerde haar werken binnen en buiten de kapel binnen het
thema ‘Omarm het oude om het nieuwe te verwelkomen’.
Licht: Wijnand van der Horst belichtte de kapel op een artistieke wijze zodat het unieke
bogenplafond een prachtige diepte kreeg en het orkest en koor een eenheid met de
omgeving vormden.
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Voorstellingen en resultaat
Ik ben bijzonder trots op het artistieke eindresultaat waarin bovenstaande gedachten en
inspiraties een plaats vonden. Voor zowel uitvoerenden als publiek waren de
voorstellingen een wezenlijke verwondering. Zangers en musici maakten muziek op de
toppen van hun kunnen en de projectkoorleden stegen boven zichzelf uit.
Het mooie programmaboekje in gelimiteerde oplage werd vormgegeven door Greet
Haasnoot met foto’s van Monica Stuurop.
De locatie, de kunst en de muziek vormden een onuitwisbare herinnering voor iedereen.
Hear my Voice! was een productie die na zes volledig uitverkochte voorstellingen en 1
extra voorstelling (ruim 2000 bezoekers, 100 vrijwilligers, 120 koorleden van 9 tot 99 jaar,
18 orkestleden, 6 solisten, 2 dansers, 12 creatievelingen) nog vaker uitgevoerd had kunnen
worden.
Deze productie heeft een impuls gegeven aan de toekomst van Landgoed Sancta Maria
waar we ook de bewoners betrokken hebben bij het uiteindelijke resultaat door hen voor
dit concert uit te nodigen.
De lovende en warme reacties van het publiek, collega’s en in de media versterken mijn
overtuiging dat KunstKlank een hechte en inspirerende organisatie is die dromen zichtbaar
maakt.
KunstKlank is zich nog meer bewust geworden van haar eigen kracht binnen het
cultuuraanbod in Noordwijk en omgeving, door deze productie met een landelijke
uitstraling.
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