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Op weg naar de top

									DE
						ENERGIE
							VAN
				 KAMER						 MUZIEK
Animato Kwartet

De vier gedreven twintigers van
het Haagse Animato Kwartet
straalden in 2014 als publieksfavoriet in de finale van het
Grachtenfestival Conservatorium
Concours. In 2017 ontvingen ze
een stipendium van Het Kersjes
Fonds en begin 2020 verwelkomden ze een nieuwe eerste violist: de
opmaat naar een nieuwe dynamiek
tussen instrumenten en karakters.
Interview Minou op den Velde
Fotografie Tom ten Seldam Styling Maartje van
den Broek Haar & make-up Jitske Serne

v.l.n.r.: Inga Våga
Gaustad, Pieter de
Koe, Elisa Karen
Tavenier en Tim
Brackman
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De woonkamer van Tim Brackman (26, tweede
viool) geurt naar vers gemalen koffiebonen. Elisa
Karen Tavenier (24, altviool): ‘Tim en ik zijn allebei koffienerds.’ Ze begint een melodie te neuriën,
de anderen doen mee. ‘Zo gaat het altijd’, zegt
Elisa lachend. Nu de strijkers vanwege de coronacrisis niet meer in München, Berlijn, Freiburg en
Bergamo kunnen studeren, verblijven ze voltijds
in de Haagse Zeeheldenbuurt, om de hoek van

het conservatorium waar de groep in 2013
werd opgericht door Pieter de Koe (26, cello),
Elisa en Tim.
Pingpong-effect
Elisa: ‘Vanaf mijn negende speelde ik samen met
Pieter in de Fancy Fiddlers. Ik begon met viool,
maar Coosje Wijzenbeek had een altviolist nodig.
“Veel plezier ermee!”, zei ze. Heerlijk, opeens zat
ik in het midden en werd de verbinding tussen al
die stemmen. Kamermuziek heeft een soort pingpong-effect waarbij je energie krijgt van elkaar.’
Pieter: ‘Het gaat over communicatie en delen.
Je moet heel flexibel zijn en sterk.’
Tim: ‘Dat wij als twintigers al zeven jaar samen
spelen is een prestatie op zich. Ik wist op mijn
vijfde al dat ik violist wilde worden, en dat ik niet
zou stoppen voordat ik de Brahms- en Tsjaikovskiconcerten kon spelen. Vanaf mijn twaalfde ging
ik helemaal voor kamermuziek. Maar sommige
muzikanten krijgen op enig moment het gevoel
dat ze een vaste baan moeten hebben. En dan
willen ze niet meer zoveel moeite doen voor de
groep. Toch moeten in een groep alle neuzen
en blikken dezelfde kant op wijzen. Het is een
levensstijl.’ 3
7

O

Op weg naar de top

Interview Marjolein Lever
Fotografie Marco Borggreve

Marc Danel
Violist
‘A great quartet is the sum of
four great personalities’, zegt
Marc Danel, primarius van het
Quatuor Danel en artistiek leider
van de Nederlandse StrijkKwartet
Academie, waaraan het Animato
Kwartet een postacademische
opleiding volgt. ‘Cellist Pieter
heeft een gypsy-soul: er is geen
enkele afstand tussen hem en de
muziek. Wanneer hij speelt, zijn
hart, ziel en lichaam een. Hij
betovert er het publiek mee.
Altvioliste Elisa Karen is goed
in alles wat ze doet. Altviolisten
zijn soms wat teruggetrokken,
maar zij is juist heel aanwezig en
de stabilisator van het kwartet.
Bovendien heeft ze een prachtige klank. Tweede violist Tim
is hyperintelligent: die had ook
wetenschapper kunnen worden.
Zijn vioolspel is heel goed en hij
inspireert daarmee eerste violiste
Inga, en daagt haar uit. Inga
speelt extreem emotioneel, heeft
een levendige binnenwereld en
kan haar publiek zo meevoeren
dat je na afloop alleen maar heel
stil kunt zijn. Dit kwartet heeft
alles in zich om een van de beste
van Europa te worden.’

8

AVROTROS Klassiek presenteert!

Pieter: ‘Voor mijn partner is dat niet altijd leuk.’
Inga Våga Gaustad (22, eerste viool) valt hem bij:
‘Ik speel eerste viool, dus ik heb helemaal geen tijd
voor een relatie.’ Iedereen in de kamer lacht.
Inga: ‘Ik bereikte als solist de finale van Virtuos,
een groot Noors televisieprogramma; dat was een
droom. Daarna ging ik in Berlijn studeren en zat
urenlang in mijn eentje te oefenen. Kamermuziek
is altijd belangrijk voor mij geweest en dat miste ik
toen enorm. Samen stukken instuderen geeft
me veel meer voldoening.’
Goede huilsessie
Inga begon begin 2020 als eerste violist bij
het Animato Kwartet. ‘De try-out was best eng.
Ik had geen idee van hun verwachtingen,
maar het was heel leuk. Het zijn drie sterke
persoonlijkheden.’
Pieter: ‘We zijn allemaal heel sensitief, dus als
iemand een slechte dag heeft of uit de toon valt,
heeft iedereen het meteen door. Soms ontploft de
boel en kunnen we niet meer verder spelen.’
Elisa: ‘Dan hebben we even een goeie huilsessie;
de meisjes dan. Kritiek niet persoonlijk nemen is
het moeilijkst, want jij bent degene die het speelt
en je ziel en zaligheid erin gooit.’
Pieter: ‘Soms weten we allemaal niet hoe we iets
op moeten lossen. Dan denk ik: oké, we hebben
een docent nodig. Humor helpt ook. Als we geen
plezier zouden hebben, zou ik er meteen mee
kappen. Soms moet je serieus zijn, maar als je
Haydn speelt zonder humor is het boring as hell.’
Tim: ‘Toen Inga in de groep kwam, was het voor
ons drieën vreemd om te beseffen dat ook wij ons
moesten aanpassen en anders moesten communiceren, want de balans in de groep veranderde.
Dingen die we al jaren op een bepaalde manier
deden, werkten ineens niet meer.’
Inga: ‘Ik ben vrij gevoelig. Van nature spreek
ik me niet direct uit. Dat is ook heel Noors.’
Elisa: ‘Wij waren vrij bot. Wij konden zeggen:
“Ik vind het echt helemaal niks wat jij net
deed.” Naderhand dronken we dan gewoon
samen een biertje.’
Pieter: ‘Was het probleem niet juist dat we het
niet zeiden als iets wel goed was? Wij richtten

‘Haydn zonder humor
is boring as hell ’
ons altijd op hoe het beter moest. Maar het is
ook fijn om te benoemen wat er al goed gaat.
Dan kun je daarop voortbouwen.’
Jezelf vergeven
Tim: ‘Hoe je de samenwerking gezond houdt?
We koken en eten samen.’
Inga: ‘Zij zijn enorme foodies.’
Pieter: ‘Na een concert is er altijd goede wijn.’
Tim: ‘En zodra je tijdens een concert merkt dat
de persoon naast je zich niet op zijn gemak voelt,
is het allereerste wat je doet...’
Elisa: ‘...zorgen dat je hem er weer bij haalt.’
Inga: ‘Als je op het podium een verkeerde noot

speelt, of je favoriete moment geen magie weet
mee te geven, moet je gewoon doorgaan en
jezelf vergeven. Als ik een grote fout maak,
speel ik naderhand altijd tien keer beter.’
Elisa: ‘Dat is ook een goede energie om
samen te hebben.’
Pieter: ‘Zie je, we leren het wel.’
Lastige vragen
Zesmaal per jaar volgt het Animato Kwartet
masterclasses binnen het postdoctorale programma van de Nederlandse Strijkkwartet Academie,
waar Marc Danel artistiek leider is. Daar hebben
ze ook Eberhard Feltz leren kennen, vermaard 3
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Tips uit de AVROTROS concertseries

KAMERMUZIEK
O M NIET TE
MISSEN

‘De dynamiek tussen spanning
en ontspanning is belangrijk’
professor aan de Berlijnse Hochschule für
Musik Hanns Eisler.
Inga: ‘Feltz is een kwartetgoeroe. Zijn lessen
bestaan uit veel analyseren en uitvinden welk
gereedschap de componist je geeft.’
Elisa: ‘Hij is in de tachtig en het vuur
spat nog uit zijn ogen.’
Pieter: ‘Maar zijn vragen zijn zo lastig!’
Inga: ‘Bijvoorbeeld: “Wat is het verband
tussen intelligentie en intuïtie?”’
Pieter: ‘Hij is super filosofisch. Je voelt je zo
onnozel als je daar zit. Soms durven we hem
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niet eens te bellen. Serieus. Maar dan praat je
met oudere kwartetspelers die al bekend zijn
en die zijn ook nog steeds bang voor hem.’
Elisa: ‘Soms zijn we nog niet toe aan zijn
gewenste niveau.’
Tim: ‘En dat maakt hij heel duidelijk.’
Inga: ‘Dan roept hij: “Jullie hebben
geen visie!”’
Pieter: ‘Gelukkig hebben we ook Marc
Danel, die zegt dat je beter kunt, gewoon
omdat je goed bent.’
Inga: ‘Wat prettig is, want de meeste leraren

De schoonheid van stilte
Gevraagd naar het gedroomde concertproject
klinkt het in koor: ‘De Beethovencyclus!’
De complexiteit, energie en lyriek van deze
stukken passen het viertal perfect.
Pieter: ‘Voor mij is de dynamiek tussen
spanning en ontspanning belangrijk. Als
het ons lukt om tijdens concerten de tijd te
beheersen, ben ik heel blij.’
Tim: ‘Hatto Beyerle, altviolist van het Alban
Berg Quartett, vertelde ons ooit dat muzikanten de enigen zijn die met tijd kunnen spelen.’
Inga: ‘Je kunt mensen in de zaal het gevoel
geven dat vijf minuten een eeuwigheid duren,
of dat een uur in twee minuten voorbijvliegt.’
Tim: ‘Zoals in Quatuor pour la fin du Temps
van Messiaen. Dat stuk stijgt en lost op aan het
einde. Soms ontstaat er naderhand een stilte in
de zaal die wel drie minuten aanhoudt. Heel
intens. Je hebt samen vijftig minuten muziek
beleefd, voor mij is het klaar, maar je merkt
dat het publiek daar nog niet is. Soms zie ik
mensen huilen, of ze zijn beduusd.’
Pieter: ‘Stilte is de mooiste vorm van spanning.’
Elisa: ‘Dan heeft het publiek de diepere
betekenis van de muziek begrepen.’1
Video’s van het Animato Kwartet tijdens het traject
AVROTROS Klassiek presenteert vind je op
avrotros.nl/animatokwartet
Welke jonge musicus zie jij graag in
AVROTROS Klassiek presenteert? Laat
het weten via klassiekleden@avrotros.nl

Muzikale start van 2021

Het Zondagochtend Concert
• Zondag 3 januari 2021,
10:30 en 12:30 uur

• Met Lucie Horsch (blokfluit) en Alexandra Nepomnyashchaya (klavecimbel)

AVROTROS Klassiek presenteert
Jong Talent
• AVROTROS Vrijdagconcert
• Vrijdag 15 januari 2021,
18:30 en 21:00 uur

• Met Laetitia Gerards, Ramon van
Engelenhoven en Chimaera Trio

Delicate toets, kleur en toon
• Het Zondagochtend Concert
• Zondag 28 maart 2021, 10:30
en 12:30 uur

• Met pianist Martin James Bartlett

Concertdata onder voorbehoud.
De Vrijdagconcerten vinden plaats in
TivoliVredenburg in Utrecht en de
Zondagochtend Concerten vinden plaats
in Het Concertgebouw in Amsterdam.
hetzondagochtendconcert.nl
avrotrosvrijdagconcert.nl
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Fotografie Ronald Knapp, Anne Claire de Breij, Paul Marc Mitchell

geloven in ons maar zeggen het nooit.
Een van mijn voormalige docenten zei een
keer: “Als je zo blijft spelen zul je nooit werk
krijgen. Het enige wat jij kunt worden is
tweede violist in een matig orkest.”’
Er klinkt collectief geschater.

