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“It ûnderwerp dêr’t dit fers oer giet, mienskip, wie foar my in
wichtige reden om wer werom te gean fan de stêd nei it
plattelân.”
Klaas Sietse Spoelstra, oer it gedicht ‘Mienskip’ van Obe Postma
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Nootstroom
Orkest als een culturele
broedplaats
Nootstroom heet het muziekcollectief dat
met de jaarwisseling is gelanceerd. Onder
leiding van Arnaud Oosterbaan slaan
Friese beroepsmusici hierin de handen
ineen. Missie: de muziek maken die ze
willen maken, en een culturele
broedplaats zijn voor de hele provincie.
Diane Romashuk

G

epassioneerd muziek maken; het mag voor een beroepsmusicus als iets vanzelfsprekends klinken, toch gaat in
de praktijk vaak veel tijd op aan ander
werk. Uit vrije wil, vanuit de wens om
de kennis bijvoorbeeld als docent te
delen en over te brengen. Maar geregeld ook uit noodzaak. Het culturele
landschap laat zich de laatste jaren
immers mede tekenen door afslankende orkesten, een krimpende concertmarkt, muziekscholen die worden opgeheven en minder cultuureducatie en - subsidies.
,,Vrijwel alle beroepsmusici zijn
tegenwoordig zzp’er”, weet Arnaud
Oosterbaan (1981, Wolvega) die naast
dirigent zelf coach is. ,,De meesten
zie je in hun eentje roeien met de riemen die er zijn, bijvoorbeeld door
steeds nieuwe manieren te zoeken
om les te kunnen blijven geven. Maar
daarnaast zijn ze wel ook nog zelf
kunstenaar. Alleen als het om nieuwe
plannen en projecten op dat vlak
gaat, zie je dat er vaak in schaarste en
beperkingen wordt gedacht, en veel
daardoor niet van de grond komen.”
Zonde, vindt hij, want met een gebrek aan wensen en dromen heeft dat
niets van doen. Zo borrelde bij hemzelf sinds hij in 2013 naar zijn geboorteprovincie Fryslân terugkeerde de
wens op om iets wezenlijks bij te dragen aan de Friese cultuur. Niet dat het
hem aan hoogtepunten in zijn carrière ontbrak, ze vormen inmiddels zelfs
een goedgevuld tabblad op zijn website. Nadat hij zijn studies in Groningen, Den Haag en Tilburg cum laude
afrondde, dirigeerde Oosterbaan in
zowel binnen- als buitenland. Na Euphonia in Wommels, brachten onder
meer ook Het Orkest van het Oosten,
het Noord Nederlands Orkest en de
Nederlandse Reisopera al producties
onder zijn muzikale leiding.

Roots
Maar Oosterbaan verlangde ook terug
naar zijn roots en toog weer naar Surhuisterveen. ,,Een ‘dorp’ als dit heb ik
nodig. Het musiceren gaat hier beter
dan wanneer ik weken in een hotel
zit. Iedereen groet elkaar, de bakker
weet het als ik op vakantie ben geweest. Als kunstenaar werd ik tijdens
mijn projecten wel gevoed, maar dat
menselijke aspect miste ik soms.”
Toen hij vorig jaar met de Nederlandse Reisopera Mozarts Così fan tutte
bracht, ging er bijvoorbeeld slechts
‘anderhalve repetitie’ aan de première in het Amsterdamse Concertgebouw vooraf. ,,Begrijp me niet verkeerd, dat was geweldig om te doen.
Sterker, dat is waar je twintig jaar
naartoe hebt gewerkt, maar als dirigent vind ik persoonlijk contact met
de musici ook belangrijk en soms wil

je gewoon graag wat langer aan iets
kunnen werken.”
In 2014 was hij al dirigent en aanjager van het symfonisch harmonieorkest Orkest Fryslân voor amateur- en
beroepsmusici samen. Aan collegamusici vertelde hij vorig jaar dat hij
nu ook graag met alleen professionals
een muziekproject wilde starten, om
al die plannen die vaak door angst in
de ijskast belanden uit te gaan voeren. Daar bleek hij niet alleen in te
staan. ,,In september heb ik een aan-

De musici gaan voor
en na de concerten
en in
de pauzes met
het publiek praten
tal mensen samen uitgenodigd. Wat
we op muziekgebied graag willen
doen kwam zelfs sterk overeen. Ook
op persoonlijk vlak was er direct een
klik: twee weken later liep de trein en
stond Nootstroom al in de steigers.
Nootstroom wil voor een andere
benadering van het huidige culturele
klimaat staan. ,,Niet denken in moeilijkheden maar in dromen. En in
plaats van allemaal proberen ze op eigen houtje te realiseren, juist de handen ineen slaan. Deze tijd is ook heel

erg een tijd van collectieven.” Het uitgangspunt? ,,Terug naar het musiceren met dat gevoel waarmee en waarom je als achtjarige een instrument
oppakte”, omschrijft Oosterbaan.
,,De muziek maken die we het mooist
vinden en daarmee anderen begeesteren, is wat bovenaan ons lijstje staat.”
Speciaal voor Nootstroom hield
Oosterbaan deze eerste helft van 2017
zijn agenda verder vrijwel leeg. ,,Zo’n
project heeft een motor nodig. We
hebben nu een vaste kern van acht leden, die medeverantwoordelijk zijn
voor de organisatie, onze trompettist
doet bijvoorbeeld ook de financiën.
We hebben ook een ict’er die geen
fulltime musicus is maar het gewoon
mooi vindt om hieraan mee te werken. Per project stellen we een orkest
samen, klein of groot, afhankelijk
van wat het programma nodig heeft.”
Broedplaats
Met ‘anderen begeesteren’ doelde
Oosterbaan niet alleen op het publiek. ,,Doel is dat Nootstroom echt
een culturele broedplaats wordt, een
plek waar iedereen die onze passie
voor de Friese cultuur deelt bij kan
aanhaken. In onze muziekprojecten
zullen we bijvoorbeeld de verbinding
zoeken met het Frysk Muzyk Argyf en
Tresoar en de composities van Friese
componisten die zij in huis hebben.
We willen het podium delen met Friese dichters, en ook een concert bij een
biologische boer, of op historische
plekjes waar je anders misschien niet
zo snel komt hoort tot wat je zoal
kunt verwachten. Zo kunnen we elkaar versterken en meer mensen met
dit alles in aanraking brengen.”
Wie naar een concert van Nootstroom gaat, ontmoet niet alleen de muziek maar ook de musici. ,,Hun rol is
ook echt die van ambassadeurs van de
klassieke muziek. Ze gaan voor en na de
concerten en in de pauzes met het publiek praten, bijvoorbeeld over wat hen
drijft om te musiceren. Ook voor het
concert begint klinkt er al muziek, zodat het niet zo’n statische belevenis is.
En we komen als onszelf, wel in een pak
dat we mooi vinden maar dus niet in
rokkostuum.” Tijdens het concert blijft

Eerste muziekprojecten

Aftrap met liefdesverklaring
In 1870 was zijn Siegfried Idyll het
verjaardagscadeau van Richard
Wagner aan zijn vrouw. Op 29
januari (en 1 april op een nog te
bepalen locatie) brengt Nootstroom het als eerste serenade
aan zijn publiek in het concertprogramma Ik ook van jou in De
Koepelkerk van Leeuwarden.
Het liefdesgedicht wordt daarin
aangevuld met muziek van Mozart en Elgar, maar ook van de
Friese componist Paulus Folkertsma. Doutsen Dotinga omlijst het geheel met poëtische
woorden. ,,Muziek combineren
met poëzie was zo’n wens die we
als musici deelden”, vertelt Oosterbaan. ,,Onze cellist Martin
Grudaj heeft in Nederland eerst
jarenlang moeten wachten op
een verblijfsvergunning. Dat
juist hij nu op Friese poëzie gaat
improviseren is zoiets wat het
extra bijzonder maakt.”Omdat
het het kennismakingsconcert
is, is het tweede ticket gratis.

Een andere wens van het collectief is om de muziek op passende, bijzondere locaties uit te
voeren. Dat doet Nootstroom in
februari (12) en maart (5 en 19)
met Mozarts Serenade Gran Partita
in kerkjes van Olterterp, Swichum en Terband. ,,Zoals je in
het Concertgebouw een monumentaal stuk wilt brengen, zo
wilden we wat misschien wel het
mooiste werk dat ooit voor blazers is geschreven in een intieme
setting brengen.” Het derde project is op 26 maart in de grote
zaal van Tresoar in Leeuwarden
en op 2 april in de Martinikerk in
Sneek. Dan staat De Schilderijententoonstelling van Moessorgski
gepland, met Friese poëzie die
speciaal bij de muziek is geschreven. Vooraf speelt Nootstroom de
Fanfare van de Wiener Philharmoniker van Strauss.
Meer informatie is te vinden op
www.nootstroom.nl

de afstand met het publiek zo klein mogelijk. ,,Letterlijk, het publiek zit dicht
op het orkest. Op al deze manieren willen we niet alleen de mooiste muziek
maken maar ook echt iets overbrengen,
en muziek als taal laten fungeren tussen mensen en musici.”
Op 1 januari ging de website van
het collectief online en trad het naar
buiten. Het daarmee nog geen week
oude gezelschap heeft desondanks de
komende tijd al drie concrete concertprogramma’s op stapel staan (zie
kader). Bewust is daarvoor geen beroep op subsidies gedaan. ,,We hebben wel wat kleine fondsen tot onze
beschikking, hoor. Doordat we veel
samenwerken kunnen we de kosten
voor locaties bijvoorbeeld beperkt
houden, de musici zetten zich ook
volledig vrijwillig in. Ik sluit niet uit
dat we in de toekomst wel eens subsidie zullen aanvragen, maar we wilden eerst iets neerzetten en een
markt creëren. Als je geld aanvraagt
moet je plannen op papier zetten en
worden ook weer dingen verwacht,
eigenlijk ook weer een keurslijf. Dan
begin je daar, wij beginnen nu echt

Bij de eerste
bijeenkomst zei
iemand al ‘dit is
precies waar ik al
25 jaar op wacht’
bij wat we het liefst willen doen.”
Voor de deelnemers is het collectief
nog voor het eerste optreden al een verrijking gebleken, zegt Oosterbaan. ,,Bij
de eerste bijeenkomst zei iemand al
‘dit is precies waar ik al 25 jaar op
wacht’. Dat ze ‘blijer’ zijn dan voor we
begonnen heb ik ook al een paar keer
gehoord; door energie te steken in
waar hun hart ligt, maar daardoor ook
in de andere dingen die ze doen.”
Neemt niet weg dat ze zich ervan
bewust zijn dat hen de komende tijd
nog een belangrijke taak wacht. Oosterbaan: ,,Nu moeten we Fryslân voor
ons gaan winnen. Een project als dit
valt of staat met draagvlak.” Hij heeft
er vertrouwen in dat er voor hun passie een publiek is. ,,Omdat wij denken
dat we iets moois bieden in een mooie
vorm. De eerste aanmeldingen kwamen al binnen voordat we überhaupt
ons bestaan bekend hadden gemaakt.
Een aantal docenten heeft de deelname al meer leerlingen opgeleverd en
een studente van de fotoacademie die
foto’s voor ons kwam maken heeft uit
enthousiasme haar viool weer opgepakt. Echt geweldig om te zien.”
De hoop voor de toekomst is voor
Oosterbaan dat Nootstroom ‘als een
soort aanjaagmachine’ voor de provincie gaat fungeren. ,,Een echte proeftuin, waar musici zich gekend voelen
en energie uit halen, en waar docenten
later misschien hun leerlingen eens
mee naartoe nemen. We zijn geslaagd
als we voelen dat we aansluiting hebben gevonden bij een stukje van het
hart van de Friese samenleving. Daarnaast hopen we dat ons netwerk zich
als een inktvlek steeds verder uit zal
breiden. We gaan de komende tijd in
Fryslân van ons laten horen, zeker ook
in 2018 als Leeuwarden Culturele
Hoofdstad is, en uiteindelijk wellicht
toch ook wel buiten de provincie.”

Artistiek leider en dirigent Arnaud Ooste
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erbaan (boven) en de musici van collectief Nootstroom maken de muziek die zij het mooist vinden. Foto’s: Nootstroom
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Ofskied
Koart ferhaal
Roas van Rijn

D

e musical Marco Polo,
wêryn’t ik in Sineeske
hofdame spile en ek
noch in balletsolo yn taparte krige
(in pas de deux mei myn kollega
Wally), wie alwer foarby. De cast
dy’t út Ingelsken, Filipino’s, Frânsen en ien Frysk musicalfamke
bestie, waaiere wer út nei heitelannen en wenplakken. Mar net foar
’t wy twa, nee trije kear ôfskied
fan inoar nommen hiene mei
feestjes, buorrels en itentsjes.
Us regisseur fielde him geandewei hieltyd mear thús yn de rol
fan produksjeheit. Hy koe syn
musicalbern mar min loslitte. Hy
liet tusken de bedriuwen troch
witte dat er neitocht en yn ûnderhanneling wie oer in ferfolch fan
ús show.
,,In toernee by teaters yn hiel
Ingelân del?” frege ik him by ús
lêste itentsje.

Fansels duorre it noch
wol in healoere foar’t
ús regisseur en syn
assistint it restaurant
ynkuieren
,,No nee”, antwurde er. ,,It is allegear noch net yn kalk en semint,
mar ik bin tegearre mei Marc fan
ús PR-ôfdieling yn petear mei
ûnder mear Kanada en Dútslân.
Ien fan de twa soe samar trochgean kinne. Ik hoopje al datst dan
meidwaan wolst, Roas.”
,,Nei Kanada of Dútslân? Foar
hoelang, dan?”
,,Noch net folle oer te sizzen.
Trije moannen. Fjouwer.”
It redsjewurk yn myn holle
begûn fuort te meallen. As ik
fjouwer moannen nei Kanada
moast, soe ik myn wurk by de
sportkleanwinkel yn London net
hâlde kinne. Dan namen se foar
my in oarenien. Mar it bedriuw
wie oarspronklik Kanadeesk.
Soe’k dêr dan net parttime oan de
slach kinne?
,,Jim moatte it efkes ôfwachtsje”, sei ús regisseur. ,,Mar as it
safier is… dan rekkenje ik ek op
dy, Roas. Kinst ek helpe de goreografy oan te passen. Ik wol in hiel
nij paad ynslaan. De produksje
folle mear Urban meitsje.”
Der skeat my in absurd byld fan
in hiphoppende Marco Polo troch
de holle. Wat dat no wer wurde
moast…
,,As it heal kin, gean ik mei”,
beloofde ik. Ik soe wol wer sjen
hoe’t ik it organisearje koe.
Wikenlang hearde ik neat.
Oant der in lyts berjochtsje yn
ús groepsapp ferskynde. Us regisseur noege de hiele Londonse cast
út foar in betiid krystdiner yn
Maxwell’s, in bar en grill yn Covent Garden.
Ik wist hokker hearlike steaks
dêr optsjinne waarden, dus ek al
moast ik der in shift yn de sportkleanwinkel foar ruilje mei in
kollega, ik gong.
In kertier foar de ôfpraten tiid
rûn ik Maxwell’s yn. Op in bank by
de hurd sieten myn Marco Polomaatsjes Tim en Alex al achter in
pilske, seach ik. Ik wie net iens de
earste.
Fansels duorre it noch wol in
healoere foar’t ús regisseur Roy en
syn assistint it restaurant ynkuieren. Roy blierke fan ear oant ear,
en ferklapte alfêst dat er goed nijs
hie.

Tim gokte op in toernee troch
Dútslân, ik hope op Kanada, om’t
ik dêr dan miskien in parttime
baantsje regelje koe.
Mar it kaam noch oars.
Roy woe earst neat sizze. ,,Der
is in tiid om te praten en in tiid
om te iten”, sei er.
Hy liet ús allegear in stoel sykje
om in grutte tafel yn in gesellich
achtersealtsje dat al hielendal yn
de kryststimming wie, mei ljochtslingers foar de ruten, grienplestik
spjirreslingers oan ’e muorren en
papieren krystklokken oan it
plafond.
Hy stelde ús geduld ferskriklik
op de proef. Neat liet er los. Net
ûnder it sop, net ûnder it haadgerjocht (ik hie in earsteklas byfstik
besteld dy’t ik my normaalwei net
permitearje koe) net ûnder it
neigesetsje.
Doe’t de obers rûngongen mei
de kofje, gong Roy stean.
,,Leave freonen”, sei er. ,,Der is
hiel goed nijs oer ús musical Marco Polo. Marc en ik hawwe lang
ûnderhannele mei ferskate partijen…”
Wy holden ús siken yn. As der
yn de seal neist ús net krekt krystferskes út in speaker jeuzele hiene, hiest in spjelde falle hearre
kinnen.
,,… en úteinlik ha wy oerienstimming berikt mei in partij
yn…”
Hy boude wer in spannende
stilte yn.
Wat, wat? tocht ik.
,,Sina!” sei Roy en hy sprate de
earms teatraal wiidút.
,,Sina?” hearde ik rûnom mompeljen en ik leau dat my de mûle
iepen foel. Ik soe in Sineeske hofdame wurde yn Sina. Wat in tastân, mei myn lingte.
,,En Singapore!” sei Roy.
Wy fearren op, guon oerleine
betize. ,,Ek Singapore? Wêr leit
dat?” frege Tim dy’t neist my siet.
,,En de Filipijnen”, sei Roy.
,,Allegear achter inoar oan?”
frege Alex.
,,Allegear achter inoar oan”, sei
Roy knikkend ,,en wy prate mei
noch mear Aziatyske lannen. De
ein is noch net yn sicht.”

Hy stelde ús geduld
ferskriklik op
de proef. Neat
liet er los
Ik sakke achteroer op myn stoel.
De oaren praten drok hinne en
wer oer wa en wêr en hoelang,
mar ik moast it efkes yn my om
gean litte.
Ik soe myn wurk yn de sportkleanwinkel achter my litte moatte. En ek Ingelân, en Fryslân. Myn
cheerleaderswurk. Myn stikjes
foar dizze krante…
Yn ’e maitiid begjint ús Aziatyske toer. Myn Londense keamer
giet yn ûnderferhier.
In nij haadstik fan myn libben
is oanbrutsen.
Nije lannen. Nije kultueren.
Nije minsken. Spannend. Mar
goed.
Ik haw der sin oan!
Tapartsje toedelen
Hurd haard
Blierkje blij kijken
Spjir spar
Neigesetsje nagerecht
Ferskate verschillende
Siken adem
Betize verward

Dit wie de lêste ôflevering fan de searje
It musicalfamke fan Roas van Rijn.
Baukje Zijlstra nimt it stokje oer.

