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Britswerd | Een verlaten grutto-
kuiken dat door een kalfje wordt
omarmd: daarover gaat Pykje fjouwer
van schrijfster Lida Dykstra. Ina
Hallemans illustreerde de ‘ode aan
het Friese landschap’. Boer Jehannes
Fopma, gastheer van grutto Amalia
die dit weekend weer in Frylân
arriveerde, ontvangt vandaag tijdens
Amalia’s Wolkom in Britswerd het
eerste exemplaar van gedeputeerde
Johannes Kramer. Het boek is een
uitgave van de Afûk, en ook verkrijg-
baar in een Nederlandse versie.

‘Pykje Fjouwer’
Lida Dijkstra schrijft
boek over gruttokuiken

Drachten | Na een geslaagde editie
eind vorig jaar krijgt het mini mu-
ziek- en theaterfestival Stormram
volgende week donderdag een ver-
volg in De Lawei in Drachten. So
happy together van collectief Homsk is
de hoofdvoorstelling van Storm-
ram#2. Ook is er nieuw werk te zien
van Akkers en Velden, een zingende
robot van Illustere Figuren en teke-
ningen van Willie Darktrousers.
Muziek is er van Douwe Dijkstra en
Sytse Sneekweek. Voor bezoekers uit
Leeuwarden wordt een bus ingezet.

Stormram#2
Tweede mini muziek-
en theaterfestival

Antwerpen | Connie Palmen is met
Jij zegt het winnaar van de literaire
prijs De Inktaap. De prijs waarvoor
alleen scholieren mogen stemmen,
is gisteren in Antwerpen uitgereikt.
In totaal stemden 1500 scholieren
uit Vlaanderen, Nederland, Surina-
me, Aruba en Curaçao. Volgens de
jury heeft Palmen een ,,eigen, unie-
ke stijl” en is haar boek over schrij-
verskoppel Ted Hughes en Sylvia
Plath ,,zoveel meer dan een biogra-
fie van bekende mensen”. Het werk
won eerder de Libris Literatuurprijs.

Scholierenprijs
Connie Palmen wint
De Inktaap

Rotterdam | De Kunsthal in Rotter-
dam eert vanaf zaterdag de vorig
jaar overleden Nederlandse schilder
Jan Roeland met een ‘beeldverhaal’
over hem aan de hand van 41 schil-
derijen. ,,Zijn werk schreeuwt niet
om aandacht. Daar is het te subtiel
en precies voor”, aldus museumdi-
recteur Emily Ansenk in de catalo-
gus. ,,Hij schildert voorwerpen die
hij vereenvoudigd weergeeft.” Het
werk de autodidact belandde in
diverse museale verzamelingen. Hij
won onder meer de Sandbergprijs.

Beeldverhaal
Eerbetoon aan schilder
Jan Roeland

Wenen | De Oostenrijkse politie
heeft 67 kostbare schilderijen terug-
gevonden die in 2014 uit een villa in
Wenen waren gestolen. Het gaat om
kunstwerken van onder anderen
Oskar Kokoschka en Koloman Mo-
ser, met een totale waarde van onge-
veer 2,5 miljoen euro. De politie trof
de schilderijen aan in een woning in
Wenen. In totaal verdwenen bij de
inbraak 72 werken. De politie denkt
dat er een internationaal opererende
Oost-Europese bende achter zit. Er is
nog niemand aangehouden.

Oostenrijk
Uit villa gestolen kunst
teruggevonden

Drachten | De liefde, die staat cen-
traal in het programma Ik ook van jou
op1april in DeOase in Drachten. On-
der leiding van initiatiefnemer en di-
rigent ArnaudOosterbaan brengt het
orkest van Nootstroom onder meer
Wagners Siegfried Idyll, en liefdesmu-
ziek van Mozart, Elger en de Friese
Paulus Folkertsma. Poëtische woor-
den van dichter Arjan Hut en Ger-
brich van der Meer - beiden ook
schrijvers voor het Friesch Dagblad -
omlijsten demuziek. En in een optre-
den van de jonge dichteres Doutsen
Dotinga en cellist Martin Grudaj,
smelten de celloklanken en Friese
taal samen.

Zijn sleutel naar vrijheid, zijnhou-
vast, zijn uitlaatklep; als het om lief-
de gaat is die voor zijn cello voor Gru-
daj groots enmeervoudig. Dat terwijl
zijn muziekdocenten toen hij zes
jaar oud was besloten dat hij het in-
strument zou leren bespelen. Grudaj
werd geboren in Kosovo en groeide
op in Albanië. ,,Bij de keuze voor een
instrument keek de muziekschool
naarwat ze inhunbezettingnogkon-
den gebruiken, maar bijvoorbeeld
ook naar hoe je ouders er uit zagen.
Had je vader zoals in mijn geval gro-
te, dikkehanden, danwerdendie van
jou vast ookwel geschikt voor een lij-
vig instrument als de cello.” Cello

spelen begon voor hem als hobby,
maar rond zijn dertiende sloot hij het
instrument echt in zijn hart. ,,Voor
een concert mocht ik het Concert in a-
klein vanVivaldi spelen.Door dat stuk
werd ik voor het eerst echt geprik-
keld.”

Nadat hij in 1989 afstudeerde aan
de Kunstacademie in de Albanese
hoofdstad Tirana, was het als twinti-
ger zijn wens om met zijn instru-
ment naar het buitenland te gaan.
Dat gebeurde, maar heel anders dan
hij het zich had voorgesteld; als
vluchteling kwam hij in 1995 in Gro-
ningen terecht. Via de Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF kon hij
naar het Prins Claus Conservatori-
um, waar hij cum laude afstudeerde,
later studeerde hij verder aan het
conservatorium van Den Haag.

,,De studie was mijn mooiste ca-
deau, de cello heeft me zo een stukje
vrijheid gebracht. Daarbij was het
mijn houvast: dat wat ik kende in een
vreemd land.” Maar ook omdat zijn
verblijfsvergunning elf jaren op zich
liet wachten, en daarmee het recht
omtemogenwerken.Ondanksdathij
veel hoogtepunten in Groningen be-
leefde - zo ontmoette hij tijdens zijn
studie zijn vrouwElenaMalinova, een
Russischepianistemetwiehijhetmu-
zikale duo Albarus vormt - viel dat
hemzwaar. ,,Hetwas precies de perio-
de waarin je snelheid als jonge cellist
het grootst is, je doorzettingsvermo-
gen en je wil om vooruit te komen.”

Waar het kon timmerde hij aan de
weg door te spelen bij diverse orkes-
ten, waaronder het Noord Neder-
lands Orkest. Tegelijkertijd wakker-
den zijn omstandigheden zijn liefde
voor het improviseren aan. ,,Het
wachtendoet emotioneel veelmet je,
net als de heimwee naar je familie.
Gevoelens die ik moest omzetten in
klank, ik wilde mezelf helemaal
kwijtraken in de cello waar ik zo ver-
liefd op ben.”

Een behoefte die bleef nadat hij in
2005 zijn verblijfsvergunning dan
toch kreeg. ,,Ik kwam in een nieuwe
fase, van aanpassing bijvoorbeeld.
Hierdoor ging ik ook anders improvi-
seren, meer geïnspireerd op de na-
tuur en mijn omgeving, maar ook

vermengd met invloeden van bij-
voorbeeld de volksmuziek uit de Bal-
kan waar ik vandaan kwam.”

In het concertprogramma Ik ook
van jou, waarmee Nootstroom van
start ging, zet hij nu weer nieuwe
stappen op dit vlak: via de poëzie van
Doutsen Dotinga is het de Friese taal
die hem leidt. ,,Ik spreek geen Fries
maar ik heb een vertaling van haar
gedichten. Dus ik weet het thema en
daar kies ik de toonsoort en de klan-
ken bij, als een soort omhelzing van
de woorden. Ook laat ik me leiden
door hoe Doutsen is, een elegante,
sympathieke verschijning, en hoe ze
reciteert.” Daarnaast stemt hij zijn
spel ook nu af op zijn omgeving.
,,Friesland ken ik een beetje van op-
tredens hier. Ook nu kan ik me dus
laten inspireren door de natuur en de
Friezen zelf: doorzetters met een
sterk karakter.”

Twee jaar geleden verruilde Gru-
daj Groningen voor Leiden, eigenlijk
om een nieuw hoofdstuk in zijn car-
rière te starten. Maar voor het in ja-
nuari gelanceerde Nootstroom, reist
hij graag weer geregeld af naar het
Noorden. ,,Arnaud ken ik nog van
mijn studie. Toen hij me vertelde
over zijn plannen was ik meteen en-
thousiast.” Nootstroom staat voor
een andere aanpak: het orkest fun-

geert als broedplaats, demuzikanten
zijn vrijwilligers, en spelen de stuk-
ken die ze het liefst willen spelen,
iets wat er doorgaans bij veel muzi-
kantenwel bij inschiet omdat ze voor
de kost genoodzaakt zijn tijd in ande-
re werkzaamheden te steken. De ver-
binding van muziek met de Friese
taal, poëzie, volksverhalen en cultu-
reel erfgoed maakt het totaalcon-
cept.

Grudaj: ,,Wat we doen gaat echt
terug naar het liefhebben en koeste-
ren van onze passie.” In een intieme
setting. ,,In Leiden speel ik via een
impresariaat ook vaak in ouderente-
huizen, bij de mensen thuis dus. Dat
vind ik heel speciaal om te doen:met
muziek kun je hen echt iets geven. Je
ziet somsmensendiedoor ouderdom
in hun omgeving bijna niks meer
kennen,maarbij hethorenvanSchu-
bert gaan er ineens lampen voor ze
aan. Dat waarderen ze ook enorm.
Meer nog dan volksmuziek vertolkt
klassieke muziek de emoties van de
mens, zei een vriend van me eens.
Met Nootstroom spelen we de mooi-
ste werken die de grote componisten
door de eeuwen heen achterlieten.
Bij een orkest is er toch al gauw een
grote afstand tussende zwarte bak en
hetpubliek.Dicht ophetpubliekkun
je de verhalen het best vertellen. En
als dat goed lukt, dan wordt muziek
echt magisch.”

Het concert Ik ook van jou, door
Nootstroom in samenwerking
met het Friesch Dagblad, is op 1
april te zien in De Oase in Drach-
ten, aanvang 20:00 uur. Kaarten à
10,00 euro (tot 16 jaar gratis)
verkrijgbaar aan de zaal. Zie ook
de advertentie op pagina 16 in
deze krant

Celloklanken omhelzen Friese poëzie
Zo’n twintig jaar geleden kwam hij als
vluchteling naar Nederland, in een concert
van het Friese collectief Nootstroom in
samenwerking met het Friesch Dagblad
improviseert cellist Martin Grudaj (46) nu
op Friese poëzie.

Meer nog dan
volksmuziek
vertolkt klassieke
muziek de emoties
van de mens

In een optreden van cellistMartinGrudaj en dichteresDoutsenDotinga (r.) smeltenmuziek enpoëzie samen.
Foto: Marrit van der Schaaf

Diane Romashuk

Nootstroom startte in januari
met acht vaste kernleden en zo’n
twintig musici om per project
uit te putten. In amper drie
maanden tijd groeide dat aantal
al tot een kleine vijftig, vertelt
initiatiefnemer en dirigent Ar-
naud Oosterbaan. Naast Ik ook
van jou ook dat in de Koepelkerk
in Leeuwarden de vuurdoop
vormde, bracht het orkest Mo-
zarts Serenade Gran Partita in de
kerkjes van Olterterp en Swi-
chum. ,,Komende zondag doen
we dat in Terband. Aan de hand
van poëzie en teksten worden de
mensenmee terug genomen in
de tijd van serenades en arme
drommels. Het programma
hebben we gaandeweg iets aan-

gepast. Het begint nu bijvoor-
beeld met vier muzikanten die
buiten spelen. Terwijl ik binnen
het publiek vraag zich voor te
stellen hoe het zou zijn als je 230
jaar geleden leefde en een sere-
nade zou krijgen, hoor je ineens
de klanken van de hoornisten
over de landerijen galmen. Door
extra boekingen keert dit pro-
ject volgend seizoen ook terug,
dan onder meer in Theater
Sneek.” Op 26maart (Tresoar,
Leeuwarden) en 2 april (Martini-
kerk, Sneek) volgt ook nog De
Schilderijententoonstelling van
Moessorgski. ,,Daarvoor hebben
we inmiddels Friese dichters
Anne Feddema, Elske Kampen
en Arjan Hut bereid gevonden

speciaal bij de muziek poëzie te
schrijven.” Onder het publiek is
er eveneens enthousiasme, zegt
Oosterbaan. ,,De belangstelling
is tot dusver groot. ‘Wat een
sfeer’, is een opmerking die ik
veel heb gehoord. Er zijn er best
veel mensen die na afloop nog
even blijven hangen.” Tot slot
worden ook achter de schermen
stappen gezet op het gebied van
draagvlak. ,,In Surhuisterveen,
mijn woonplaats en onze thuis-
basis vinden we veel medewer-
king. En in mei houden we bij-
voorbeeld een businessmeeting
voor honderd zakenmensen
waarin we Nootstroom presente-
ren. We hebben inmiddels zelfs
een secretaresse!”

Gegroeid
Al zo’n vijftig musici aangesloten bij Nootstroom


