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Leiden ■ Het eendaagse muziek-
festival Wavelength op het Leiden
Bio Science Park maakt een door-
start met componist, gitarist en
programmeur Aart Strootman (35).
Met de Leidse klarinettist en pro-
grammeur Daniël Broncano beleef-
de Wavelength, dat een cultureel
cadeau is van het BioPartner Center
Leiden aan de stad, vier edities.
Vorig jaar leek Wavelength in ge-
vaar vanwege de coronapandemie
en ook doordat Broncano besloot
zich niet langer aan het evenement
te verbinden. 

Dat waren tegenslagen, maar
directeur Thijs de Kleer van Bio-
Partner legde zich daar niet bij
neer. Hij vroeg hulp bij de Acade-
my of Creative and Performing
Arts (ACPA) van de Universiteit
Leiden, waar Strootman promoven-
dus is. Voor hem vloeien compone-
ren, lesgeven en programmeren als
vanzelf in elkaar over. 

De kans die concertorganisatie
Strootman biedt om eigen compo-
sities te programmeren, laat hij
daarom niet aan zich voorbijgaan.
Zo voeren de IJslandse zangeres
Björk Nilsdóttír en altviolist Thora

Margrét Thorsdóttír, die zich Dú-
plum Duo noemen, drie liederen
uit die Strootman componeerde op
gedichten van Charles Baudelaire.
Hij koos voor een Engelse vertaling
van drie gedichten uit Les Fleurs
du Mal: Sadness of the Moon
(’Tristesses de la lune’. nr. 174), The
Ghost (’Le Revenant’, nr. 171) en The
Lid (’Le Couvercle’, nr. 304).

Melange
Strootman voelt zich verwant aan
Baudelaire, omdat diens poëzie
zowel aantrekkelijk als afwerend
is. ,,Klanken in het grensgebied,

die twee kanten op kunnen gaan,
die fascineren mij. Ze vormen een
melange waarvan ik houd. Ik wil
graag klanken met elkaar in over-
eenstemming brengen die eigenlijk
niet elkaar passen.’’ Dúplum Duo
bleek dezelfde smaak te hebben. 

Puristen zullen misschien moeite
hebben met poëzie van Baudelaire
in het Engels, maar met haar IJs-
landse tongval zingt Nilsdóttír de
poëzie ’als Latijn’, waardoor de
teksten ’bijna een nieuwe inhoud’
krijgen. ,,Heel interessant.’’ Wie
Strootman gelooft, moet wel tot de
conclusie komen dat Dúplum Duo
een tweevrouwsleger is, dat in staat
is om te klinken als een koor en
orkest. Zelf karakteriseren Nilsdót-
tír en Thorsdóttír hun muziek als
tegelijkertijd rauw en intiem.

Strootman besloot, nadat De
Kleer hem een rondleiding over het
park had gegeven, de concerten te
concentreren in BioPartner 5. Wel-
iswaar hoefden architecten Popma
en Ter Steege bij het in 2018 gerea-
liseerde gebouw geen rekening te
houden met akoestiek, maar vol-
gens Strootman is er zeker wat van
te maken. ,,Anders dan zoveel
andere gebouwen, is BioPartner5
geen hermetische blokkendoos.’’
De kas, waar zelfs een boom in
staat, biedt volgens hem een kans
op natuurbeleving.

Balken
Het zevenkoppige xylofoonensem-
ble Mallet Collective speelt in de
kas de compositie ’Timber’ van de
hedendaagse Amerikaanse compo-

nist Michael Gordon (66). De musi-
ci voeren het stuk niet uit op tradi-
tionele xylofoons, maar op hard-
houten balken die, afhankelijk van
hoe ze worden bespeeld, zowel
harde, houtige tikken kunnen
geven als klankhoudende tonen.
,,Het is alsof je naar een zwerm
spechten luistert.’’

Strootman vroeg cellist Alistair
Sung om op te treden in de verga-
derzaal van BioPartner5. Sung
combineert de klank van de cello
met live elektronica, wat zijn mu-
ziek een semi-geïmproviseerd
karakter geeft. De muziek ontstaat
tijdens zijn concerten op het mo-
ment zelf, wat een optreden zowel
voor hem als voor het publiek
spannend maakt. Strootman is
ervan overtuigd dat de ruimte

waarin Sung speelt, het concert een
uniek karakter geeft, dat het in
geen enkele andere zaal zo kan
krijgen. Maar door het geïmprovi-
seerde karakter ’kan het ook mis
gaan’. Sung speelt ’Sawdust’ van
componist Morris Kliphuis (36).

Opdracht
Op verzoek van De Kleer geeft
Wavelength elke editie een jonge
componist een opdracht voor een
nieuwe compositie voor een van de
spelers van het festival. Deze eer
viel te beurt aan Sung. Hij kreeg
het verzoek om een nieuwe compo-
sitie uit te voeren van de jonge
Italiaanse componist Enrico Ferri
(22). Strootman, die als muziekdo-
cent is verbonden aan de Fontys
Academy for Music and Perfor-

ming Arts in Tilburg, kent Ferri al
langer. De Italiaan uit Bergamo
was daar eindexamenstudent. 

Ferri componeert zowel voor
solo-instrumenten als voor orkes-
ten. Net als bij Strootman heeft
zijn muziek een tweeslachtig ka-
rakter. Enerzijds is het dwars en
autonoom, anderzijds dienstbaar
als film-, dans- en theatermuziek.
,,Hij kan in opdracht werken, maar
hij heeft ook een autonome stem.’’,
zegt Strootman.

De Tilburgse programmeur
denkt dat hij met een goede inlei-
ding nieuwsgierige bezoekers een
mooie avond kan bieden. Een alle-
mansprogramma is Wavelength
niet, maar hij rekent toch op pu-
bliek ,,Ik wil een evenement cre-
eren dat verrast.’’

ACTUELE MUZIEK Eendaags festival in BioPartner 5

Wavelength
maakt een
doorstart 
Drie bijzondere concerten van hedendaagse mu-
ziek in BioPartner 5: dat belooft programmeur
Aart Strootman. Baudelaires ’Les Fleurs du Mal’,
gezongen in Engels ’dat klinkt als Latijn’. Percussie
op xylofoons die zich laat vergelijken met het ge-
luid van ’een zwerm spechten’. Half geïmprovi-
seerde muziek voor cello en elektronica en een
wereldpremière van de jonge Italiaanse compo-
nist Enrico Ferri. 

Wilfred Simons
w.simons@mediahuis.nl
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❜❜Het is alsof je
naar een zwerm
spechten luistert

•i
Muziek
Festival Wavelength, zaterdag 15
oktober vanaf 20.00 uur.
Locatie: BioPartner 5, De Limes
7, 2342 DH Oegstgeest. Met
Duplum Dúo, Alistair Sung en
Mallet Collective.
Tickets: 15,00 euro, voor
studenten 7,50 euro.
Te bestellen via de website:
wavelengthleiden.
squarespace.com
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Geboren in Leiden, opgegroeid in
Voorhout, later weer gestudeerd
aan de Hogeschool Leiden en een
tijdje in de stad gewoond om ver-
volgens langzaam uit deze contrei-
en te verdwijnen. Amsterdam was
een logische keuze. Maar het Bra-
bantse Schaijk, waar hij nu woont?
,,Mijn vriendin, die ik in Amster-
dam heb ontmoet, komt uit Bra-
bant. Ze was iets eerder zwanger
dan we verwacht hadden, dus zijn
we hierheen verhuisd. Los van de
cultuurshock, had ik dat huisje,
boompje, beestje nooit verwacht.
Daar gaat mijn show ook over.’’

Volgende maand wordt hij 36.
De afgelopen jaren stonden - los
van de corona - in het teken van
heel hard werken om ergens te
komen. De vijver is diep en er
zwemt heel wat talent in rond.
Nederland kent bij wijze van spre-
ken meer comedians dan goudvis-
sen. Dan kun je niet te lang rondjes
blijven zwemmen. 

Dat Turnhout nu een avondvul-
lend programma heeft met een
bescheiden tour is het resultaat van
de lange adem. ,,Ik heb nog nooit
zo veel passie voor iets gevoeld als
voor comedy. Ik werkte in de zorg,
maar was daar niet blij. Toen mijn
vader overleed aan kanker, ben ik
er daarna vol voor gegaan. Op een
gegeven moment kun je niet terug.
Ik heb er zo veel tijd en energie
ingestoken. Eerst kostte het geld,
toen ging ik een klein beetje ver-

dienen en nu groeit het langzaam
door naar een baan. Zo lang ik die
groei voel, blijf ik er ook in gelo-
ven. In het begin was het frustre-
rend, was ik jaloers op anderen die
korter bezig waren maar me wel
voorbij staken. Dat heb ik losgela-
ten. Ik ben naar mezelf gaan kijken
en mezelf blijven verbeteren.’’

In 2019 won Turnhout de jury-
prijs van het Amsterdams Studen-
ten Cabaret Festival 2019. Impresa-
riaat Grappige Zaken nam hem
onder zijn hoede, maar toen kwam
corona. Turnhout hield zich in
leven met verschillende baantjes in
de tv-wereld. Dat hij enigszins
bekend is, merkt hij aan de boekin-
gen. Hij speelde al in een tv-recla-
me en heeft binnenkort een klein
rolletje in de soap Goede Tijden
Slechte Tijden. Overdag, als zijn
vriendin werkt, is hij huisvader die
de twee kinderen verzorgt; ’s
avonds klimt hij het podium op.
Zijn programma is persoonlijk van
aard. ,,Het gaat over mijn leven,
mijn angsten, dingen waar ik te-
genaan loop. Alles met een zwart
randje. Ik heb best harde humor,
wil het het publiek een beetje
ongemakkelijk maken.’’

Zouden de meeste van zijn colle-
ga’s liever niet voor een thuispu-
bliek debuteren, Turnhout doet
het bewust wel. ,,Ik wilde het per
se hier doen. Leiden voelt als mijn
stad. Hier woont mijn familie, zijn
er oude vrienden en kennissen van
vroeger. Ik heb ze persoonlijk
uitgenodigd. Dat brengt ook veel
spanning met zich mee. Ik loop het
risico onder te presteren, waarop
zij zich afvragen wat ik de laatste
acht jaar dan echt heb gedaan,
terwijl het contact verwaterd is
omdat ik geen tijd had om op
feestjes en verjaardagen te komen.
Maar ik heb vertrouwen in dit
programma. De vriendschappen
die ik heb opgeofferd om hier te
kunnen staan, hebben tot deze
mijlpaal geleid.’’ 

Debuut Leidse comedian
in Theater Ins Blau
Gertjan van Geen

Leiden ■ Een dubbele première,
het is weinig theaterdieren ge-
geven. Comedian Davey Turn-
hout presteert het, nota bene
met zijn eerste avondvullende
programma ’Niet Normaal Ge-
lukkig’. Zaterdag staat hij in
Theater Ins Blau in zijn geboor-
teplaats Leiden. Vier dagen later
is het de beurt aan Uden, waar
zijn zoon ter wereld kwam.
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