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Langzame stilte
2020 bracht voor de hele wereld enorme veranderingen teweeg. De uitbraak van de
coronapandemie onderbrak het openbare leven en de economie, en we begonnen
ons diepere vragen te stellen over ons welzijn en onze toekomst. Verstilling en verlangzaming zijn twee begrippen die steeds vaker op de voorgrond traden. Ze staan
ook symbool voor wat twee duo’s ons in Langzame Stilte willen vertellen.
Zo zochten de Nederlandse violiste Merel Vercammen en de in Rusland geboren
cellisten Maya Fridman naar de klank in een hervonden stilte. Terwijl de wereld in
lockdown ging, werden concerten her en der afgelast en dat was voor muzikanten
natuurlijk een enorm grote tegenslag. Beide vrouwen wonen in Utrecht en kregen de
sleutel overhandigd van de Nicolaikerk, een kerk waarvan de oudste, romaanse delen uit de 12de eeuw dateren. Daar konden ze samen onbelemmerd muziek spelen
en werd hun project ‘Silent City’ geboren. Hun doel was om de concertbelevenis en
-ervaring levend te houden, maar omwille van de opgelegde beperkingen en social
distancing, op een geheel nieuwe manier: via microfonen en camera’s. Met zijn fantastische akoestiek en enorme galm was de Nicolaikerk de perfecte locatie. Het leek
precies alsof de oeroude muren terug praatten.
Silent City omvat heel passend de geest van de COVID-19 tijd: onzekerheid en
bezinning. De twijfel over onze toekomst en het nadenken over wat echt belangrijk
is. Castillo Interior (2013) van Péteris Vasks (º1946) is hiervoor een uiterst geschikt
werk. Het is een zeer beschouwend werk dat de Letse componist schreef toen hij
zich had afgezonderd in een afgelegen gebied om te mediteren. Vasks is een van
de meest gevierde en invloedrijke Europese hedendaagse componisten. Zijn werken zijn bijzonder begrijpelijk en aanstekelijk, en hebben een zeer diep gevoel voor
harmonie. Hij combineert elementen uit de Letse volksmuziek met een uitvoerig
gebruik van minimalistische technieken. De invloed van de Baltische Minimalistische
Stijl en in het bijzonder die van Arvo Pärt, is duidelijk te voelen. Vasks is amper tien
jaar jonger dan de Estse Pärt en de gelijkenissen zijn heel opvallend: dicht gelegen
mystiek klinkende harmonieën, werken met een zeer meditatieve stemming en een
bijna religieuze intensiteit.
Deze kwaliteiten komen ook in Castillo Interior aan bod. Het werk is opgebouwd uit
twee zeer contrasterende delen, zeer traag en zeer snel, in ABAB-vorm, die uiteindelijk samenkomen in een weemoedige coda. Het werk werd geschreven als herinnering aan het leven van de 16de eeuwse Sint Theresia van Ávila. Zij was een van
de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen en haar geschriften hebben de
theologie ingrijpend beïnvloedt. In haar magnum opus ‘Innerlijke Burcht’ uit 1577

legt ze systematisch de geestelijke groei van de mens uit: een tocht van geestelijke
verdieping naar het centrum van ons ‘zijn’, de innerlijke burcht, de Castillo Interior.
De stilte, de mystiek en spiritualiteit staan centraal in Castillo Interior. De twee instrumenten—waarbij de viool vaak twee snaren tegelijkertijd aanstrijkt—worden in dit
werk in toonbereik en timbre zo gefusioneerd dat we soms niet meer weten welke
noot van welk instrument komt. De twee delen van het werk zijn enorm contrasterend, als twee helften van één sfeer.
Het tweede deel van Silent City bevat een improvisatie op een tweestemmige inventie van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Bach schreef de vijftien tweestemmige
inventies voor zijn zoon Wilhelm, om hem te helpen oefenen in het componeren en
het spelen. Ze waren eigenlijk niet bedoeld als voordrachtstukken. De inventies zijn
relatief kort, altijd eendelig en contrapuntisch, wat betekent dat de twee stemmen
gelijkwaardig waren. Ook hier in Silent City, zijn de viool en cello twee gelijkwaardige stemmen, wat ook meteen fantastisch aansluit op de manier waarop ze werden
uiteengezet in Castillo Interior.
Merel Vercammen en Maya Fridman brengen ook een volledige eigen improvisatie.
Niets is van te voren geheel vastgelegd. De twee stemmen spelen samen, vullen
elkaar aan, converseren zonder volledig te weten welke wegen ze in zullen slaan.
Een uiterst passend muzikaal metafoor voor de onzekerheid van 2020. Tijdens dit
improvisatiespel horen we echter steeds twee verschillende stemmen, als twee individuen die nadenken over hun eigen handelen, twee muzikanten die zich steeds
blijven bezinnen.
Het tweede deel van Langzame Stilte wordt ingevuld door het duo LISAS. De
Zweedse violiste Lisa Rydberg en accordeoniste Lisa Långbacka gaan bewust op
zoek naar langzame muziek in deze hectische wereld. De samenwerking tussen deze
twee unieke muzikanten binnen de wereld van de Zweedse volksmuziek is intens.
Hun repertoire bestaat uit traditionele liederen en eigen composities. Deze laatste
zijn eveneens grotendeels beïnvloed door de volksmuziek maar ook door stijlen en
interesses als bijvoorbeeld de barok of de tango.
Zo staan er onder andere drie polskas op het programma. Niet alleen deelde de
Zweedse volksmuziek eeuwenlang tradities met de andere Scandinavische landen,
maar ook met Oost-Europa. Zo is er de polska, een traditionele parendans uit Noorwegen, Finland en Zweden, meestal in driekwartsmaat 3/4, waarvan de populariteit
vaak herleid werd tot de grote invloed van Polen en het Poolse hof tijdens de 17de
eeuw. De polska mag niet verward worden met de Boheemse polka, een meestal
snelle dans in tweekwartsmaat 2/4. Polska betekent letterlijk Polen in het Zweeds en
de dans is doorgaans trager dan een wals, maar bevat meer noten zodat het eigen-

lijk niet zo traag en veel complexer lijkt.
De eigen composities van beide Lisa’s zijn steeds vol bezinning en de verschillende
invloeden die ze er elk op een zeer innovatieve wijze in weten te verweven, samen
met de diepe muzikale connectie tussen beide muzikanten, verheft hun werk net dat
stapje hoger.
De LISAS brengen de muziek tot leven met een zeer tedere nieuwsgierigheid. Ze
dringen diep door in het hart en de geest en herinneren ons aan de onschatbare
waarde en schoonheid van volkse tradities. Ze klinken tegelijkertijd vreugdevol,
broos en ernstig, maar ook plagend, somber en zacht.
Plots werd het stil. De onverwachte onderbreking van ons normale leven was niet
altijd simpel en het bracht velen onder ons tot een ongewilde stop. Zo veel vragen
in zo weinig tijd. Zo veel emoties. Maar dankzij de verstilling en de verlangzaming
vinden we vaak een nieuwe blik, een nieuwe motivatie.
Soms moet je even stoppen en denken voor je verder gaat. Wat is belangrijk? Wat
telt echt? Silent City en de LISAS vertolken deze vragen naar muziek. Zielsverwarmend, puur en vol bezinning. Een Langzame Stilte met misschien wel als antwoord
het motto van Musica Divina: een blij hart.
Jelleke Vanooteghem

Biografieën
Merel Vercammen
Violiste Merel Vercammen studeerde cum laude af aan het Royal College of Music in
Londen. Ze was prijswinnares van de London Grand Prize Virtuoso Competition, het
Nationaal Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland en het Prinses
Christina Concours. Merel trad op over de hele wereld en speelde in concertzalen
als het Concertgebouw in Amsterdam, de Elbphilharmonie in Hamburg en de Wigmore Hall in Londen.
Merel kreeg haar eerste vioollessen toen ze vijf jaar was en studeerde vanaf haar vijftiende aan het Utrechts Conservatorium bij Eeva Koskinen. Aan het Royal College of
Music behaalde ze zowel haar Bachelor of Music als Master of Performance diploma
bij Jan Repko. Daarna volgde ze lessen bij Ilya Grubert aan de Fondazione Musicale
Santa Cecilia in Portogruaro, Italië. Verder volgde ze masterclasses bij Josef Rissin,
Lewis Kaplan, Daniel Hope, Alina Ibragimova en Zakhar Bron.
Als soliste trad Merel onder meer op in de vioolconcerten van Beethoven, Brahms
en Otto Ketting, waarbij de componist zelf dirigeerde. In 2017 bracht ze een vioolconcert van Mathilde Wantenaar in première dat in haar opdracht werd gecomponeerd. Daarnaast ontwikkelde ze een interactieve voorstelling over muziek en het
brein (Het nieuwe Mozart effect) en houdt ze zich bezig met improvisatie. Maart
2019 verscheen haar debuutalbum Symbiosis met pianiste Dina Ivanova bij Gutman
Records, dat lovende recensies ontving in de pers en de Volkskrant album top 40
van 2019 haalde.
In september volgde het album The Zoo, waarop Merel iets doet wat niet gebruikelijk is in de klassieke muziek: alle tracks zijn geïmproviseerd. In 2021 volgde The
Boulanger Legacy met Dina Ivanova over de muzikale erfenis van de zussen Lili en
Nadia Boulanger. Ook deze albums werden lovend ontvangen.
Naast haar activiteiten als violiste behaalde Merel ook een Master of Science in
Music, Mind & Brain aan Goldsmiths, University of London en een Master in Cultural Economics & Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar
interesses in muziek en wetenschap komen samen in haar nieuwe festival SNAAR in
TivoliVredenburg.
Merel bespeelt een viool gebouwd door Jean Baptiste Vuillaume in Parijs ca. 1845
en een 19e-eeuwse vioolstok van Franz Albert Nürnberger, haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Maya Fridman
Maya Fridman werd geboren in Moskou en woont in Nederland. Al vanaf jonge leeftijd werd Maya erkend als muzikaal wonderkind en werd ze onder de vleugel van de
Yuri Bashmet Foundation genomen, waar ze meedeed aan meerdere TV- en radioprogramma’s. Tijdens haar studie aan de Moscow State College of Music genoemd
naar Alfred Schnittke, ontving ze de eerste prijs op het International Festival of Slavic
Music, naast vele andere prestigieuze awards.
In 2010 werd Maya toegelaten op het Conservatorium van Amsterdam waar ze studeerde bij Dmitry Ferschtman. Hier ontving ze haar master-diploma op 10 juni 2016
met Cum Laude.
Over de afgelopen jaren trad Maya met regelmaat op op grote locaties in Europa,
onder andere het Koninklijke Concertgebouw van Amsterdam, Muziekgebouw aan
‘t IJ, Tivoli Vredenburg, de Vereeniging. Vanwege haar zeer brede muzikale interesse heeft ze altijd een passie gehad voor improvisatie en het spelen van diverse
muzikale stijlen. Al haar soloprogramma’s hebben een sterke emotionele impact op
het publiek en presenteren belangrijke werken van de vorige eeuw, alsmede nieuwe
werken van hedendaagse componisten.
Tijdens de Cello Biënnale 2016 speelde Maya de rol van Margarita in de muziektheater-bewerking van The Master and Margarita geregisseerd door Dagmar Slagmolen,
waar ze samen met cellist Kian Soltani optrad. In 2015 bracht ze haar debuutalbum
The Invisible Link uit, met werken van Alfred Schnittke, Peteris Vasks en Arvo Pärt,
dat ze opnam samen met pianist Daniël Kool, en uitbracht onder het label TRPTK.
In 2017 bracht ze twee nieuwe albums uit: Elegy (met Atzko Kohashi en Frans van
der Hoeven) en Red Velvet, een solo-album met werken van Karen Tanaka, César
Lüttger, Gaspar Cassadó, Oswaldo Golijov, Louis Andriessen, Kaveh Vares en Alisa
Apreleva. Beide albums ontvingen internationale lovende recensies, en Red Velvet
ontving een Luister 10 award. Een later album bevat haar eigen arrangement van
Prokofiev’s opera De Vuurengel voor cello en piano, waaraan ze samenwerkte met
pianist Artem Belogurov. De opname werd internationaal zeer positief ontvangen.
“… het beste kamermuziekalbum dat ik in de afgelopen 20 jaar heb gehoord” door
het Amerikaanse blad The Absolute Sound.

Lisa Rydberg
Lisa Rydberg, riksspelman (nationale volksmuzikant van Zweden) en barokvioliste,
hield voor het eerst een viool vast toen ze vijf jaar oud was. Vanaf het prille begin
wijdde ze haar leven aan folk en klassieke muziek. En dat ze op zoek ging naar
expressie buiten de grenzen van het genre blijkt alleen maar uit haar studie aan de
Koninklijke Hogeschool voor Muziek in Stockholm. Nadat ze een jaar klassieke muziek had gestudeerd, schakelde ze geleidelijk over op een individueel studiepakket,
aangezien ze de eerste Zweedse student ooit was die klassieke muziek combineerde
met volksmuziek. Ze behaalde haar diploma in barokviool. Lisa Rydberg is nu een
freelance muzikante met een groot bereik. Ze is lid van talrijke groepen, zoals ‘Bach
på svenska’ (Bach op z’n Zweeds), ‘Jul i folkton’, de improvisatiegroep Ritualia en
de Sofia Karlsson Band. Ze speelt ook in verschillende kleinere barokensembles en
op popalbums en daarnaast componeert ze haar eigen muziek. In 1999 werd Lisa
Rydberg uitgeroepen tot riksspelman. Ze ontving ook de speciale prijs van Pekkos
Gustaf en de medaille van Spel-Stina.

Lisa Långbacka
Lisa Långbacka verkent de vrije basaccordeon op een unieke manier. Ze zoekt graag
naar nieuwe manieren om traditionele muziek te arrangeren, waarbij ze haar harmonische ideeën en invloeden samenbrengt in haar composities. Lisa Långbacka was
muzikaal directeur van het Nobelprijsbanket 2017, waar ze haar compositie Lightwaves speelde samen met het Kamerorkest Musica Vitae en het Cullberg Ballet.
In opdracht van de Zweedse radio componeerde Lisa Långbacka Transformationer,
een stuk voor strijkkwartet, piano en accordeon dat in 2019 werd uitgezonden.
Lisa Långbacka werd door SDR (Zweedse accordeonvereniging) verkozen tot ‘Accordeonist van 2015’ en door STIM (Zweedse auteursrechtenorganisatie) tot ‘Componist van 2017’. Ze heeft een masterdiploma in volksmuziek van de Koninklijke
Hogeschool voor Muziek in Stockholm.

Begijnhofkerk van Lier

© Visit Lier
Het Lierse begijnhof ontstaat in 1258 en groeit uit tot een typisch 13e-eeuws stratenbegijnhof met 11 straten en 162 huisjes. Naarmate het aantal begijntjes toeneemt,
ontstaan er verschillende sociale instellingen, zoals een infirmerie en een armentafel. In 1664 start met de bouw van een nieuwe begijnhofkerk, vernoemd achter de
Heilige Sint- Margaretha, die het bouwvallige kerkje van de gemeenschap moest
vervangen. Ondanks geldgebrek, wordt de kerk drie jaar later toch voltooid. Het
bovenste gedeelte van de gevel samen met de klokkentoren wordt echter pas een
eeuw later toegevoegd.
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